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-Projeto de Resolução n9 101/79? que auto~a a Prefeitura Municicruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votaçio adiada por falta
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mento do Coronel Francisco Rabelo Leite Neto, Comandante da Polícia
Militar do Distrito Federal.

zeffos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Nota do Mi-

solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna? para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal,

nistro César Cais, contestando acusações improcedentes, veiculadas pela
Imprensa? que atingem a honorabilidade de S. Ex•

SENADOR GABRIEL HERMES -

Considerações referentes ao

aproveitamento dos minérios da Serra dos Carajás.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Veto do Senhor Presidente da
República ao§ 2• do art. 1• do Projeto de Lei n• 24/79-CN, que incorporava emenda de sua autoria, permitindo a aposentadoria voluntária e proporcional aos funcionários do sexo masculino aos 30 anos de serviço e aos
de sexo feminino aos 25 anos de serviço.

SENADOR MARCOS FREIRE- Necrológio do br. Osvaldo Cavalcanti da Costa Lima.

-

quorum.
-Requerimento n• 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
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proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe do Departamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade comemorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército. Votação adia-

da por falta de quorum.
- Requerimento n• 435(19, de autoria do Sr. Senador Henrique de
La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei
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da Câmara n• 60/77 (n• 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder
1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor ExcepcionalSENADOR JORGE KALUME- "Qia Nacional da Cultura e da
FUNAEX, e dã outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n9 124,
Ciência".
de 1979, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assisSENADOR LÁZARO BARBOZA - VII Convenção Nacional do
tência ao excepcioilal e autoriza a ci'iação da Furidilção de Assistência ao
Excepcional - FUNASE, e dá outras providências. Votação adiada por Movimento ·'Democrático· Brasileiro, realizada neste último fim ·de
semana no plenário da Câmara dos Deputados.
,
falta de quorum.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Relato das observações colhi- Projeto de Lei do Senado n• 192/79, de autoria do Sr. Senador das durante recente manobra realizada pela Marinha do Brasil, à qual S.
Nelson Carneiro, que confei'e aos vendedores autônomos o direito ·ao 139 Ex' compareceu integrando delegação do Congresso Nacional.
salãrio, e determina outras providênci.as. (Apreciação prelirriinar dajuridi~
SENADOR ALMIR PINTO- Apreensões do povo nordestino em
cidade.) Discussio sobrestada, por falta de quorum para votação de requevirtude do fenômeno das secas Que ora se abate naquela região.
rimento de adiamento de sua discussão.
SENADOR CUNHA LIMA -Apelo aos dirigentes do INCRA em
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara favor da pronta solução de problema fundiário existeitte nas propriedades
n• 25/79 (n' 2.146/76, na Casa de origem), que introduz modificações na denOminadas Algamar e Piacos, no Estado da Paraíba, face o agravamenLei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do to das relações entre os camponeses e os proprietários das terras.
Tempo de Serviço. Aprovada, à Câmara dos Deputados.
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6.597, de }9 de dezembro de 1978, que "estima a receita e fixa a deSpesa da
União para o exercício financeiro de 1979". Aprovada. A Câmara dos·
Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 234/79-DF, que fixa
os valores de retribuição de empregos das categorias funcionais_de Biólo~
go, Têcnico de Turismo, Têcnico de Educação Ffsica e DCsportos e de
Agente de Turismo, do Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n' 5.920, de 19 de setembro de 1973. Aprovada. Á sanção.
1.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
- Requerimento n9 459/79, de autoria do Sr. Senador Arnon de
Mello,lido no Expediente da presente sessão. Votação adiada por falta de
quorum, após parecer da comissão competente.
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 198• SESSÃO, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDi:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES, JORGE KALUME E ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Jorge Kalume - Evandro Carreira: - Raimundo Parente - Gabriel
Hermes - J arbas Passarinho - Alexandre Costa :- José Sarney - Alberto
'Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto·- José Lins - Cunha LimaAderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaPassos Pôrto - Luiz Viana- Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla - Nelson
Carne"iro- Itamar Franco --Lãzaro B3.rboza- Mendes Canale- Affonso
Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Haven_do número regimental, di!c\aro
aberta a sessão.
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 850, DE 1979
Da Comissàó de Redação '
Redação fmal da emenda do Se~ado ao Projeto de Lei da 'Câmara
n' 10, de 1979 (n' 3.208/76, na Casa de origem).
·
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 10, de 1979 (n' 3.208/76, na Casa de origem), que altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
·
Sala das COmissões, 5 de novembro de 1979. -Adalberto Sena, Presidente - Me~des. Canale, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 850, DE 1979
Redaçiio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
de 1979 (n' 3.208/76, na Casa de origem), que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.

IJ9 10,

EMENDA N• I
(corresponde à emenda n• 1-CLS)
Dê-se ao art. 19 do Projeto a seguinte redação:
"Art. I• O número I do§ I• do art. 257 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 257 ................................... ..
§1' ....................................... ..
I -Prova de idade entre 21 e 50 anos."
PARECER N• 851, DE 1979
Da Comissão de Redaçilo
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n' 268, de 1979.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turnç:> regimental do Projeto de Lei do Senado n9 268, de 1979, que dã nova redação ao
inciso VIU do art. 6• do Código de Processo Penal.
Sala das Comissões, 5 de iJ.Ovembro de' 1979. -Adalberto Sena, Presidente - Mendes ~anale, Relator - Saldanha Derzi.

E lido o seguinte

ANEXO AO PARECER N• 851, DE 1979
Redaçio do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n"' 268, de 1979, que dá nova redação ao inciso
VIII do art. 6• do Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O inciso VIII do art. 6"' do Código de Processo Penal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"'Art. 6"?

.•...........•.•.•••.• ~·~ · •. • ••• • • · ·

VIII- ordenar a identificação do indiciado pelo processodactiloscópico, se possível, salvo quando_portadorde
Carteira de Identidade, expedida por estabelecimento oficial, e fazer juntar aos autos su_a folha de antecedentes."
Art. 2"'
Art. 39
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 331, DE 1979
Inclui o marido como dependente da segurada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O item I do art. li da Lei n• 3.807, de 1960, com a redação que
lhe foi dada pelo art. }9 da Lei nl1 5.890, de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
I - a esposa, o marido, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco)
anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e um)
anos ou inválidas.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se aS di$posições em contrário.

J ustlfleação

Hoje em dia marido e mulher trabalham para a manutenção do lar e con~
tribuem para o lN AMPS, como segurados. A exclusão do marido como dependente da mulher é resíduo de uma época transposta, de uma pretensa superioridade masculina.
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
O Projeto atende, assim, a uma realidade, a que será sensível o CongresSenado ao Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1979 (n' 1.123/79, na so Nacional.
Casa de origem).
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro
Relator: Senador Saldanha Derzi
LEGISLAÇÃO CITADA
PARECER N• 852, DE 1979
Da Comissão de Redação

A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1979 (n•
1.123/79, na Casa de origem), que altera disposições do Decreto-lei n• 167, de
14 de fevereiro de 1967.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1979. -Adalberto Sena, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale.

Lei n• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
CAPITULO II
Dos Dependentes
Art. 11

Consideram-se dependentes dos segurados, para efeito desta

lei:

ANEXO AO PARECER N• 852, DE 1979
I - a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há mais de 5
Redaçio do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do (cinco) anos, os filhos de qualquer condiçilo menores de 18 (dezoito) anos ou
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1979 (n• 1.123/79, na inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e
um) anos ou inválidas.
Casa de origem).
Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte:
Altera disposições do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de
1967.
O CongreSSO Nacional decreta:
Art. 19 Ficam acreScidos ao art. 60 do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro de 1967, os seguintes parágrafos;

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr..l9-Secretãrio.
·
E lida a seguinte
Em 5 de novembro de 1979
Senhor l9 Vice-Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me-ausentarei do
País a partir de 6-11-79, para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma
do art. 36, § 29, da Constituição e art. 44 d3 Regimento Interno, integrar a
Comitiva Presidencial que visitará a República da Venezuela.
Atenciosas saudações, - Luiz Viana, Presidente

"Art. 60.
O endossatário 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 Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes
da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A comunicação lida vai à publi§ 39 Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou
pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes cação. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.
E lido o seguinte
§ 49 Às transações realizadas entre produtores rurais e entre
REQUERIMENTO N• 459, DE 1979
estes e suas cooperativas não" se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores."
Tendo sido designado por Sua Excelência o Senhor Presidente da ReArt. 29 Acrescente-se o seguinte artigo, de n9 61, renumerando-se em pública para, na qualidade de observador Parlamentar, participar da XXXIV•
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas (2• período), solicito me seja
seqUências os demais:
concedida licença para desempenhar essa missão, nos termos do art. 36, § 29,
"Art.61 O acolhimento de Notas Promissórias Rurais pelas da Constituição. e art. 44 do Regimento Interno.
Instituições Financeiras dependerá de prévia emissão de Cédula de
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1979. - Arnon de Mello.
Crêdito·Jndustrial, regulada pelo Decreto-lei n• 413, de 9 de janeiro
O
SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O requerimento que vem de ser
de 1969, pela empresa compradora, ou de contrato, quando a emitente não exercer atividade industrial, de valor global corresponden- lido serâ remetido à Comissão de Relações Exteriores e apreciado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
te às Notas Promissórias Rurais que serão emitidas.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Passos Porto, para uma breve
Parágrafo único. 'O presente artigo não-se aplica às transações
comunicação.
entre produtores rurais ou entre estes e suas cooperativas."
O SR. PASSOS PÓRTO (ARENA - SE. Para uma breve comuniArt. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
as disposições em contrário.
Na tarde sombria de Finados, sepultou-se no chão generoso do Campo
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi- da Esperança, aqui em Brasília, o Coronel Francisco Rabelo Leite Neto, Cocação. Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. J9~Secretário.
mandante da Policia Militar do Distrito Federal.
§ 19
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Sergipano de Riachuelo, filho e descendente de uma família ilustre, de
senhores de engenho, políticos, técnlcos e cientistas, trazia no seu prenome a
evocação do seu pai e do seu avô, varões assinalados do Vale da Cotinguiba,
no meu Estado.
No Exército, campeão de hipismo, comandou o Regimento de Cavalaria
de Guarda, em Brasília, onde costumava cavalgar com o General João Fi·
gueiredo, seu amigo pessoal. Exerceu as funções de Comandante do Regimento da Cavalaria Mecanizada d!! Brasília e, no dia d~ destituição do General Sylvio Frota do Mirlistério do Exército, comandou pessoalmente a guarda
do Palácio do Planalto.
Oficial ilustre, da arma da Cavalaria, seria um dos Generais de Sergip-e
da nova geração. Dele disse há poucos dias, ao Deputado Stoessel Dourado,
o Presidente Figueiredo, que Francisco Rabelo Leite era um dos homens de
melhor carâter com que ele tinha convivido.
Pois, Sr. Presidente, esse jovem oficial de 49 anos tombou, no dia 19 de
novembro, vítima de um ataque no coração.
Disse Alcides Carneiro ao túmulo de Romeiro Neto que ..coração não
mata, coração morre. Quem mata é-á ãri&Usfiã;-e.s:sa terrível inimiga do coração humano."
Rabelo Leite vivia angustiado com os problemas da Polícia do Distrito
Federal. Desfalcada de contingente e quadro, sem recursos logísticos, ele se
preocupava nestes novos tempos com a segurança da sociedade da Capital da
República. Hã poucos dias, na condição de relator do anexo do Orçamento
da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, tive oportunidade de
ouvi-lo sobre oS problemas da sua corporação. E ele me confiou suas preocupaçÕes com o melhor desempenho da Força Pública de Brasília. Foi, no entanto, um Chefe exemplar durante estes meses de gestão. As greves que irromperam em Brasília encontraram na Força Policial uma garantia de moderação e respeito. Ninguém foi persuadido Pela força para se render à ordem.
O Coronel Rabelo Leite impôs um clima de confiança tal que a imprensa nestes dias, ao assinalar a sua morte, destacou a cordialidade e as raras qualidades de Chefe de Polícia consciente e eficaz.
No seu velório, ouvi os lamentos -da oficialidade da Polícia com a sua
perda. Os seus companheiros do Exército destacavam, a cada instante, o amigo leal e o camarada de todas as horas. A colônia sergipana, surpreendida e
traumatizada, acorrera célere ao Coiriando da Polícia Militar, para somar
suas lágrimas às do Presidente da República, que naquela noite se aproximava mais do que nunca de Sergipe, ao chorar conosco o último pranto em ho·
menagem ao inesquecível extinto.
Ao assinalar nesta tarde, Sr. Presidente, nos Anais do Senado o doloroso
desenlace do Coronel Francisco Rabelo Leite Neto, peço um voto de pesar à
sua Senhora e seus quatro filhos, aos seus venerandos pais, à sua numerosa
família, ao Exército brasileiro e ao povo e Governo de Sergipe, todos atingidos pelo meteoro fatal da vida que se foi e a saudade incontida pela morte
daquele que ficou.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que falará como Líder.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro das Minas e Energia viu·seobjeto de publicações, de parte da
imprerisa brasileira, com certo sentido de escândalo. S. Ex• me fez presente as
notas que a seguir lerei, na defesa até mesmo da sua honra pessoal, uma vez
que S. Ex• é acusado de algum modo ·de ter utilizado o poder de império de
um ministério para fazer empreguismó em favor dele próprio e muito particularmente visando a outros objetivos polfticos q_lJe estão aí apenas insinuados.
Tão logo o Jornal do Brasil, na sua ediÇãõ de sexta-feira, dia 2 do corrente, divulgou matéria contendo acusações infundadas ao comportamento do
Senador César Cais à frente do Ministério das Minas e Eilergia, o seu Gabinete distribuiu aos órgãos de Comunitação-Sociãl uma nota de esclarecimento. Nessa nota de esclarecimento o Ministro dizia que, desde que deixou o
mandato de Governador do Estado do Ceará, em 1975, instalou escritório,
juntamente com integrantes do seu grupo político, em Fortaleza, no Rio e,
posteriormente; em Brasília. Esses escritóiíos visam manter ativa a atuação
do Ministro, seja através de noticiário de jOrnal, seja de relações entre pessoas.
Uma das acusações que pareciam mais graves era a de que S. Ex• teria
preparado esses escritórios, agora, qu<indo Ministro, e mobiliado esses escritórios, de maneira que as pessoas que lá estivessem em função fossem pagas
pelo Ministério, pelos cofres públicos, portanto, para fazer política partidária
em favor do Ministro César Cais. S. Ex•, entretanto, já tinha esses escritórios,
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como está dito aí, desde fim de 75 e deles participavam antes, como participam agora, amigos do Ministro César Cais que contribuíam sponte sua para a
manutenção das despesas desses escritórios, que não se fazem sem despesas.
De maneira que, se eles agora c_çmtinuam contribuindo, nada hã que causar
espécie, uma vez que essa atitude já era anterior e é muito mais nobre, muito
mais decente do que outras, como, por exemplo, simular uma organização
qualquer, paga pelos cofres públicos, e, através dela, fazer a propaganda de
Ministro.
Depois que S. Ex• deu esta nota, através do seu gabinete, ainda continuaram algumas cars:as, de uma parte da imprensa brasileira, contra ele.
Diz o Ministro, no documentO que me enviou:
Com efeito, o exercício do cargo de Ministro não implica na
obrigatoriedade de qualquer pessoa afastar-se da militância política.
Assim, o Senador César Cais exercita um legítimo direito, e mais do
que isto, um dever inerente a qualquer líder de sua estatura. Como
estâ explicitado na Nota distribuída aos jornais, a existência dosEs·
critórios Políticos do Senador César Cais precedeu de muitos anos
a sua investidura no Ministério das Minas e Energia. Nenhum político, neste País, nem fora dele, jamais poderia ter êxito em sua
atuação partidária, sem que a estruturasse devidamente. Isto significa, naturalmente, a obrigatoriedade de despesas. No caso específico,
estâ evidenciada a lisura com que age o Ministro em casos dessa natureza.
Foi dito, também, que o Ministro estaria transformando numa Casa do
Ceará o Ministério das Minas e Energia. Esta já me parece uma acusação um
pouco mesquinha, porque todos os Ministros, naturalmente, levam para o
seu grupo de trabalho pessoas com as quais estão acostumados a trabalhar,
pessoas nas quais eles confiam. E como delegam essa confiança, automaticamente, as convocam para a atividade política.
O exagero estaria em que S. Ex•, segundo um dos jornais que tratou da
matéria, teria levado para a função de confiança dentro do Ministério das
Minas e Energia duzentas pessoas, todas elas do Ceará. Mas o próprio jornal
que diz isto, segundo nota que me dá o Ministro, em seguida diz que o número corresponde a vinte. Não me parece que no_ Ministério das Minas e
Energia, com o vulto e as implicações que aquele Ministério tem, que vinte
pessoas trazidas pelo Ceará significasse transformar o Ministério das Minas e
Energia na Casa do Ceará.
Diz ainda o Ministro:

a

Quanto às viagens de servidores do Ministério ao Ceará e a outros Estados, todas elas têm sido realizadas por imperiosa necessidade de serviço, e com observância das normais legais e regulamentares.
Ainda em relação aos cargos de direção e assessoramento superior, o Ministro declara que as notícias publicadas foram extremamente exageradas,
sobretudo, no que se refere ao que ele chamou de salários fantasiosas.
Na verdade, como é do conhecimento geral, os salários vigentes
na administração federal são padronizados em I.egislação específica
e normas complementares, não atingindo os teios elevados a que se
refere a publicação.
Há, também, uma acusação de que o Ministro teria criado, indevidamente, para dar empregos, uma agência da CPRM -Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais- na cidade de Fortaleza. Declara que criou a agên~
cia por absoluta necessidade de serviço e que ela, uma vez criada~ naturalmente tem que ser ocupada por pessoas que vão exercer funções dentro dela.
Restaria provar, pela acusação que foi feita diretamente ao Ministro, se essa
agência era descabida em termos de pesquisa e recursos minerais e se o número de funcionários, lotados lá, é demasiado.
Diz o Ministro:
- Insinuou·se mais, no noticiário, que -as despesas com as mu·
danças de servidores, dos locais de origem para Brasília, a fim de
exercerem cargos de confiança, no Ministério das Minas e Energia,
seriam ilegais, o que é tambêm inexato. Trata-se de um direito assegurado ao servidor e regulado pelo Decreto n9 75.647 de 23 de abril
de 1975. Foram realizadas através de procedimentos licitários, na
conformi.dade das determinações legais que regem a matéria. Não
houve, assim, qualquer favorecimento, tendo as mudanças ocorrido
de acordo com os ditames da Lei.
- Outra iJ)verdade diz respeito àS contratações que teriam
sido efetivadas na Superintendência da CPRM de Fortaleza, com a
criação de cargos para seu Quadro de Pessoal. Divulgou-se que te-
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riam sido feitas mais de 100 contratações, qUando na verdade foram um cidadão respeitável, com um bom curriculum para possibilidade de exercriados apenas 27 novos cargos, quatro dos quais para estagiários, cer uma função de confiança. E disso muitas vezes se fazem os escândalos.
conforme estâ inserido na Nota distribuída pelo Gabinete do MinisO Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
tro, e cujo preenchimento vem sendo feito à medida que as necessidades o exijam.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Pois não.
Uma outra acusação, que eu acho que o Ministro poderia até nem perder
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Senador Jarbas Passarinho, vim,
tempo em defender-se dela, é de que ele teria sido acionado, várias vezes, para hoje, do Cea_rã, onde as notícias ultimamente veiculadas pela imprensa aresobter emprego em outros ministérios em relação a pedidos que lhe fazem do peito do Ministro César Cais, nosso colega de Senado, têm causado
Ceará. Pode ser, Sr. Presidente, que os nossos nobres colegã.s que represen~ grande indignação. O Ministro César Cais de Oliveira é com justiça considetam estados desenvolvidos nesta federação tão heterogênea, não recebam as rado por todo nós um homem de probidade ilibada, que prestou e tem prestacartas que nós, das áreas pobres, recebemos. Em cada dez cartas que eu rece~ do grandes serviços ao seu Estado, merecendo assim o respeito de todos os
boda minha área que represento, oito tratam deste drama social que é a falta cearenses, como aliás da maioria dos brasileiros. Hoje mesmo, durante a mide emprego, sobretudo daquele que se titulou em universidade e, em seguida, nha viagem de Fortaleza para· Brasília, li um artigo veiculado na imprensa do
não tem mercado de trabalho. O que há de censurável? O que há de condená- Sul e transcrito no jornal O Povo. em que se relatavam os principais fatos revel? Onde está a corrupção que se tenta insinuar através de acusações difundi~ lacionados com o programa de divulgação de notícias do Ministério das Midas amplamente no fato de um Ministro de Estado dirigir-se a outro Ministro nas e Energia, e eu cheguei à conclusão, n-obre Senador J arbas Passarinho,
de Estado e perguntar se ele pode apoiar a indicação de uma pessoa para um não só através da leitura deste artigo de hoje, em particular, que a imprensa
cargo de confiança, para uma função que acaba na medida em que acabar a tem publicado, mas, também da anãlise que venho fazendo do que vem aconconfiança, que é transitória e Que só tem validade no instante em que o Sr. tecendo no Ministério, de que hã uma grande injustiça 'com relação à apreMinistro que ofereceu esta função de confiança, permanece Ministro; a me- ciaçã·o dos fa.tos relacionados com o Ministro César Cais. Neste artigo
nos que nós chegâssemos a uma esdrúxula condição de ter que preencher os verifica~se claramente que a posição do Ministério com relação à divulgação
cargos de confiança mediante concurso de confiança·- ora, para o concurso do seu noticiârio, na sua comtrnicação com o público foi, aliãs, muito bem
de confiança tinha que ter os cargos nessa condição.
lançada, através de um pool de cinco empresas, todas de renome nacional,
Finalmente, eu dou importância a uma das respostas, ainda, do Minis~ através de um método inteiramente legal. Se houve algum deslize quanto ao
tro, a qual me parece importante, também, porque foi, ainda ontem, objeto andam_ento do processo, não se deve absolutamente ao Ministro, e no caso,
de publicação de um grande jornal do Brasil. Esta notícia dá ao Ministro parece que um dos assessores do Ministro foi demitido, em função de uma medicomo tendo, ainda, uma empresa~ da qual, naturalmente, S. Ex• se serviria da não regular que teri:i tomado e em nada afeta o- próprio Ministro. De
para fazer advocacia administratiVa OU, então, t~áfiCó de influência.
modo qu'e eu agradeço a V. Ex•, em nOme do Cearã, quando V. Ex• o faz com
Trata-se na verdade de uma empresa constituída por treze só~ toda a convicção, ao trazer a sua palavra, aqui, ao Senado. Quero me solida~
cios, e organizada hã vãrios anos, quando ainda o senhor Cêsar Cais rizar com a defesa que V. Ex• faz, ou pelo menos, com a exposição dos fatos
que V. Ex• faz, em nome do meu Estado e da Bancada, aqui ao lado, do Estadeixava o cargo de Governador do Estado do Ceará.
Em 1978, quando o seu nome começava ser cogitado para inte~ do do Cearã, que faz corpo com O atual Ministro das Minas e Energia. Muito
grar o Miriistério do Governo João Figueiredo, Cais determinou obrigado a V. Ex•.
providências para desativação da mesma firma, que praticamente
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço o aparte
encerrou suas atividades, somente não se C:Q_ncretizando, formal- de V. Ex• e prosseguirei para concluir, Sr. Presidente.
mente a dissolução da empresa, para que não fosse prejudicado o úO Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
nico projeto em tramitação, este na área do Ministério da Indústria
e do Comércio, anteriormente elaborado pela firma. Trata-se de
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Se·
um projeto da firma Alkool Motor do Piauí S.A. - AMOPISA, nador Mauro Benevides.
elaborado ainda em outubro de 1977 e enquadrado pela então CoO Sr. Mauro Denevides (MDD - CE) - Nobre Senador Jarbas Pas·
missão Nacional do Álcool, em fevereiro de 1978, Esse projeto tem
tido tramitação Ooi_iri"ãl,jndependente de qualquer gestão do hoje sarínho, V. Ex• disso sabe muito bem, que sou adversário do Ministro CéMinistro César Cals para sua aprovação final junto aos agentes fi~ sar Cals. E, em 15 de novembro de 1974, S. Ex• foi uni dos mais ardorosos e
nanceiros, aos quais, como em outros projetas da ârea do hoje Con- ostensivos defensores da candidatura do meu concorrente ao Senado Federal.
selho Nacional do Álcool, cabe decidir sob~ranamente, pela sua Entretanto, com toda essa insuspeição, no momento em que V. Ex• se reporta
à atuação de S. Ex• no Ministério, eu não poderia deixar de desta~ar que, à
aprovação ou rejeição.
frente do Governo do Estado do Cearã, o Sr. César Cais empenhou-se no sen~
Agora, um detalhe que, para mim, é pitoresco, Sr. Presidente. Estava em tido de realizar uma administração à altura dos anseios desenvolvimentistas
minha casa, recebo um telefonema de um jornalista, que tem o hábito de ligar de nossa gente, revelando-se aquele homem probo e dinâmico que, todos nós,
para mim no sâbado e, no domingo; e eu o recebo_ e, sempre que tenho uma mesmo os adversârios, temos que reconhecer. Ainda hã poucos instantes, um
oportunidade, concedo-lhe uma entrevista por telefone. O jornalista do jornal jornalista cearense me interpelava sobre a nossa posição diante dessas críticas
O Movimento, da imprensa nanica, me perguntava se eu conhecia alguma que estão sendo veiculadas pela imprensa e relacionadas com a atuação do
coisa a respeito do escritório - um- nome estranho, um escritório de influên- Ministro César Cals, e a resposta que dei a esse jornalista - e que torno
cias, ou qualquer coisa assim,- do Ministro César Çals. Eu, de bom humor, pública nessa intervenção ao ·ctiscurso de V. Ex• - é que a nós, cearenses, o
respondi-lhe que não, que não sabia e que até lastimava não saber que hou- que desejamos, sinceramente, é que o Ministro- César Cals esclareça todos esvesse um escritorio deste, porque seria suscetível de proporcionar a todos nós ses fatos e ultrapasse as dificuldades agora registradas no desempenho de suas
oportunidade de dele nos servirmos. E ele disse: uNão, mas aí é que estã o funções, oferecendo a contríbuição do seu patri~tismo, do seu descortino,
problema, é porque o Senhor figura neste escritório". Então, perguntei~l~e para a superação dessa crise energética, crise que a cada dia se torna mais
como é que eu figurava nesse escritório. Disse: uLâ existe um telex passado aguda e preocupante.
para o Senhor pedindo um emprego para o engenheiro M ária Elísio". E deu
o nome do engenheiro. Disse-lhe: "Bem, então, agora, hã necessidade de
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeci, hã mouma explicação. Em primeiro lugar, o engenheiro não é desempregado, o en- mentos, o aparte do Senador José Lins, ·mas quero relacionâ-lo com o de V. Ex•
genheiro pertence aos quadros titulares da SUDAM -Superintendência de nobre Senador Mauro Benevides, porque enquanto o aparte do meu preDesenvolvimento da Amazônia. Em segundo lugar, o engenheiro exercia, hã zado colega era o aparte de um cor'religionãrio, o de V. Ex• é de um adver. bem pouco tempo, a função de Presidente da Comissão de Desenvolvimento sâriõ político do Senador e Ministro César Cais. O aparte de V. Ex• mostra o
Municipal da cidade de Belém, no Estado do Pará. Em terceiro lugar, haven- grau de civilização com que V. Ex• exerce a sua atividade oposicionista e, ao
do vaga numa função do DNAE- e ele, então, não sabia o que era, e eu tive mesmo tempo, o grau de amor que dedica à terra de V. Ex•, como ainda há
que lhe explicar que era o Departamento Nacional de Água e Energia- ha- pouco, também, demonstrava igual sentimento o nobre Senador José Lins.
vendo vaga nesta função, eu telegrafei ao Sr. Ministro, oferecendo o cu.rricuO Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
lum do engenheiro para a possibilidade de ser ele aproveitado nesta função de
Senador?
confiança".
E aí estava o Líder da Maioria enredado numa atiVidade possivelmente
O SR. JARDAS PASSAli.INHQ (ARENA- PA)- Ouço o nobre Se·
condenável, segundo o critério deste jornal, por ter apresentado o· nome de nadar Almir Pinto.
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O Sr. Aimlr Pinto (ARENA -CE)- Na verdade desejava ficar calado, próprias pessoas que haviam proporcionado à Imprensa as razões para um
porque sou suplente do Senador César Cals, nesta Casa. Mas, já que a Banca- escândalo nacional.
da do Cearâ, através do nosso Vice-Líder...
Aqui~ neste caso, acho que o Ministro faz muito bem utilizando a Im~
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• hâ dias ve· prensa, utilizando a tribuna do Senado e a tribuna da Câmara dos Deputados
rificou que o fato de ser suplente de um senador que estã sendo acusado, é para dar as explicações, em relação às acusações que lhe fa;zem, porque calaconsiderado pela Oposição como atuação suspeita; por isso, o suplente passa do é que ele não deveria ficar, e, ele, respondendo e explicando, ganha de nossa_p~rte a manutenção do respeito que lhe devemos. (Muito bem! Palmas.)
a ser suspeito.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre SeO Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Eu dizia isto ao nobre Senador nador Gabriel Hermes.
Paulo Brossard quando ele abordou, na ausência de V. Ex•, na tribuna desta
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte dis·
Casa, os fatos relacionados com o Ministro CeSar Cais. Eu dizia para ele exatamente isto- o que o Senador Mauro Benevides ainda hã pouco disse a V. curso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E necessário estudar com seriedade e formar uma consciência nacionãl a
Ex• -porque convivi com o Governador César Cais no seu governo; fui Presidente da ARENA e fui Presidente da Assembléia. Eu afirmava para o Sena- se buscar soluções para os grandes projetas minerais nacionais. E dentre os
dor Paulo Brossard, o qual foi de uma linha muito grande, dentro do seu pro- projetos de interesse da Nação destaca-se o do aproveitamento dos minérios
nunciamento, afirmava, repito para ele que o Senador César Cais saiu do go- de ferro, através do Projeto Carajãs.
No decorrer da última semana, Sr. Presidente e Srs. Senad-ores, duas
verno do Estado do Ceará de mãos limpas, e que ele poderia ir no Cearâ e sindicar de todas as maneiras o procedimento, qual a desonestidade, qual a coisa notícias, conl aspectos diferentes sobre o mesmo assunto, ambas abordando,
menos honesta feita pelo Sr. Ministro César Cals. Aqui estão testemunho do e isto- com evidência, a poSição do Ministério das Minas e Energia e da Cia
Sr. Senador José Lins, e do próprio Senador Mauro Benevides, quanto à Vale do Rio Doce.
Uma das notícias foi publicada no jornal O Globo, do dia 2 de no·
questão do escritório, em que não falei na ocasião, sou um que contribuo há
muitos anos, desde que Cesar saiu do governo e inantém escritório no Ceará, vembro, em sua página 14, em que, com destaque, dizia:
"Delfim propõe redução de custos do Projeto Carajás". Li a notícia e v~ri
justamente porque ele é politico. É político e tinhã que ter um ponto de apoio,
para coordenação política, jã que exerce, corri dedicação. importante função tiquei, Sr. Presidente, que esta nossa vida, tomada de tantas ocupações e
preocupações, envolvida por tantos chamamentos de toda a natureza, nos leno atual Governo.
va, muitas vezes, a ficar no título e não caminhar dentro do corpo da notícia.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Permita-me V. Ex• O corpo da notícia de O Globo diz que:
interromper. Acho que isso ê muito mais nobre e defensável do que certas
"O Ministro Delfim, na sua preocup~ção correta de reduzir inpessoas que poderiam, por exemplo, não sei se alguém o faz, mas que podevestimentos e de reduzir gastos públicos, apelou para a Companhia
riam servir-se do prestígio que tinham de ex-Governador e de Ministro e ter
Vale do Rio__ Doce para um reexame do Projeto Carajás e a expio~
escritórios regiamente pagos por- cjuein não deveria pagar essas despesas ...
ração de minério de ferro no Pará."
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Pois é.
Ao ler o corpo da notícia, encontrei erros, contradições ou colocadas
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... porque, na ver· propositadamente de uma maneira incorreta aquilo que aqui se encontra,
dade, não seria o Ministro submetido, mais tarde, a uma suspeita dessa natu- nesta notícia, quando diz pela palavra do Presidente da Empresa Engenheiro
reza, uma exploração escandalosa desse fato e, no entanto, o pior estava feito, Eliézer Batista, o ijual atendendo ao Ministro Delfim apresentará uma reforque era o interesse, sabe Deus de que natureza, fazendo frente às despesas em mulação do projeto nele incluindo uma verba de 800 milhões de cruzeiros;
favor de um homem público.
para executar prioritariamente~ não só obras de ferrovia, como tarribém plaO Sr. Aimir Pinto (ARENA- CE)- Posso dizer a V. Ex•, e o Sr. Sena· nos e projetas já agrícolas par3.lelos.
Mais adiant~! falando com o título "Solução barata" jã encontramos o
dor José Lins sabe disso, o Sr. Senador Mauro Benevides também, que o escritório de Fortaleza é mantidO pelos seus amigos. Falando sobre a publicida- engenheiro Brasília Machado, diretor ·aa empresa, dizendo que a solução
de, disse ao Senador Paulo Brossard: todo Ministério tem a sua verba publici- mais convenieilte realmente seria a de usar o Rio Tocantins como hidrovia,
dade, seja de quanto for, não estou sabendo a quanto monta a atual impor- em lugar da construção de uma fer:rovia de cerca de 900 quilômetros frisou
tância, mas todo Ministêrio, todo órgão público tem a sua publicidade. Mas, que a ferrovia permitiria o escoamento da produção até o Maranhão, onde
neste fato, o Sr. Ministro está inteiramente acavaleiro da maneira exata de seria embarcada em navios de até 250 mil toneladas. E que, pela hidrovia, só
seria possível o uso de navios de 50 mil toneladas.
como proceder.
Finalmente, a notícia foi embrulhando números e dados para dar uma
Ele teria pedido, exatamente, a minuta do consórcio para a apreciação
por parte do seu assessor jurídico e, sem que o seu assessor jurídico desse a conclusão muito imperfeita que nos causou surpresa. Ao lermos nos vários
sua opinião ou ele autorizasse qualquer coisa, não sei porque, a assessoria de jornais do Brasil, entre os quais, os dois de Brasília, o Correio Braziliense e
imprensa achou de soltar algo que não era do consentimento dele. Por conse- o Jornal de Brasilia de domingo li: "Césal- Cais, formaliza no Rio um novo
guinte, aproveito este instante para me solidarizar com o Sr. Ministro, do qual Projeto Carajâs."
O Ministro ou os jornais dão notícias de reunião que deveria se realizar
sou suplente aqui no Senado Federal, porque reconheç-o na pessoa do Sr. Ministro César Cals um homem de bem, um homem honrado, como o tem sido hoje, segundo os jornais, porque saiu em vários jornais, inclusive no Jornal do
através dos tempos, desde quando jovem militar, e a homeiiagem também ao Brasil, que tive oportunidade de ler. No Rio. Diz que o novo projeto absorverã re;cursos da ordem de 8 bilhões de dólares. Quando_ se reclamava o Minisseu velho pai, do qual fui colega e muito amigo.
tro do Planejamento que 3 era demais e,jã se fala em 8 bilhões de dólares. E
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agradeço ao adiantava a divisão, inclusive, um plano para se fazer instalações industriais
nobre Senador Almir Pinto as explicações que aéaba de dar e que para mim para o beneficiamento do ferro e do manganês, em São Luiz do Maranhão,
completam o quadro.
tudo à base da famosa semente tão comum em toda a região do Nordeste, que
Sr. Presidente, Srs. Senadores, achei que realmente seria uma missão é o ba.baçu.
compatível com a minha condição de líder do governo a leitura desta nota,
O surpreendente nisto tudo é o envolvimento do nome do Ministro Cédesses esclarecimentos, por duas razões: a prímeira, porque o Ministro inte- sar Cals.
gra o Governo e a segunda, porque se trata de um Ministro que saiu desta
Estivemos? mais de uma vez, com o Ministro César Cais. Daqui do pleCasa e que amanhã será julgado pelos seus pares aqui mesmo.
nário, mostram-os os estudos que nos foram dados na Alemanha, para se penDou-me por satisfeito, Sr. Presidente, pelos dados que aqui estão explici- sar na industrialização do ferro aproveitando o xisto que envolve toda zona
tados. Mas, lembraria apenas, em relação à extrema vulnerabilidade dos ho~ do Carajãs, o carvão da região dO rio Fresco, assunto que no~ mereceu, só
mens públicos, o que pode acontecer não apenas no Brasil, mas que acontece ele, um discurso inteiro, inclusive com a transcrição dos trabalhos da Alemaem países cuja democra-cia é muito ma:is estável e cuja civilização é bem mais nha e dos trabalhos realizados pela SUDAM.
antiga.
Hoje as notícíá:s nOs obilgani- a tomar uma posição e a convocar o próQuero referir-me ao que acaba de acontecer na França, onde, diante de prio Congresso para uma posição.
uma acusação de corrupção praticada por um Ministro de Estado, que já fôni
O Governo brasileiro, os ministérios responsáveis devem buscar soluções
Ministro várias ve?:es em rriuitos governos, a resposta daquele homem que se que não mais sejam envolvidas pelos pequenos interesses regionais, políticos,
sentiu isolado foi roubar ele mesmo a própria vida; foi suicidar-se, deixando de Estados da Federação, ,e sim, o interesse da Nação, isso, no que se refere a
que o julgamento fosse feito, e~ segUida, a partir do documento daquelas industrialização.
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Surpreende-nos no~fcia pela imprensa de decisão a tomar pelo Ministêrio
Agora, com a Hidrelêtrica de Tucutuí, em conclusão, e as hidrovias do
·de 'Minas e Energia de responsabilidade do ilustre Ministro ·césar Cais, e de Tocantins em andamento, na·s próxiinidades das minas, tudo em terra do Pa·
dirigentes df! Companhia Vale do Rio Doce, da 'inv.ersão de Recursos na or- râ, em Marabâ o que esperamos? Noticias desencontradas, atos pessoais, difidem de oito bilhões. de dólares, para explorar os 18 bilhões de toneladas de culdade em fornecer esclarecimentos? Não. Não estamos dispostos, Srs. Seferro das minas de Carajãs: o manganês, 45 milhões de tone1ad3s; o níquel45 nadares, a nos conformar com esse tipo de atuação. É preciso considerar que
milhões de toneladas; a bauxita 4(} milhões de toneladas; além do ouro, do hã vários fatores e que hâ interesses que têm que ser respeitados, os interesses
cobre, da bauxita de Paragominas e do quartzito de Marabá.
dos EstadoS e da Federação onde se encontra o minêrio. O ferro, a bauxita, o
manganês, o cobre, a Hidrelêtrica de Tucuruí com seus 8 milhões de quiloTodos estes minêrios estão em território paraense.
Surpreende-nos, tambêm, dizer que o projeto serã com base no estabele- ';_Vatts, a hidrovia, tudo se encontra numa mesma área, a uma proximidade de
cj.mento de pólo industrial em S. Luís do Maranhão a 900 km distante, e, 400 quilôrnetos de Belêm, tudo dentro do Estado do Pará.
com base no coque vegetal do babaçu, processo não experimentado e disCutível,
Assim, levanto o assunto, como ê do meu dever, e solicito o apoio do Sequando há estudos que melhor se oferecem.
nado, do Congresso Nacional, das Comissões específicas d"e En'ergia e de EcoDecisões da magnitude da que se anuncia tomar o Ministro de Minas e nomia.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um aparte'?
Energia e uma empresa estatal, cheia de problemas- a Vale do Rio Doce,
decis.ão que envo;Ive situaçõ~s da maior importância para o prog~esso. e a ~co~
0 SR. GABRIEL HERMES (ARENA _ PA) _ Com uit 0 raze
_nom1a tda Nação, recursos 1mensos a serem busca~o~_ ~o~~x_tenor_,_~~~poem , ou V Ex•
m
P
r
0
justificativas Póblicas, discussões e esclarecimentos, que nós do Congresso,
ç
· ,
·
do Senado e os técnicos devemos cobrar.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• já percutiu este tema
Conhecem os responsáveis e o Ministro de Minas e Energia, conhecem do discurso de hoje várias vezes neste plenârio, mas quero crer que, em ne'os da uvale do Rio Doce", pois os estÚdos foram executados para sugestão nhuma das vezes, com tanta pertinência, com tantã. oportunidade, como no
da SUDAM, pelá. empresa Rio Doce Engenharia e Planejamento SjA, e, dia de hoje. É que, meu eminente colega, estamos nós do Congresso Nacional
tudo ê recente, está divulgado, que a localização ideal para a industrialização examinando o III Plano Nacional de Desenvolvimento. Um Plano que põe
dos minêrios de Ferro e dos demais da área dos Carajás, acentuadamente, sobre os ombros, e eu diria os ombros frâgeis da agricultura brasileira, toda a
agora com a H'idrelétrica de Tucurui em conclusão e a Hidrovia do Tocantins responsabilidade de equilibrar a balança comercial, de reduzir a grande dívi·
em andamento - é nas proxiniidades das minas, em terras de Marabá.
da externa brasileira, de assegurar melhor distribuição de renda. Tudo isto
Hã estudos concluídos, todos conHecem, nós mesmos tivemos oportuni- são encargos que se põem nos ombros da agricultura, torno a repetir.
dade de transcrever partes dos estudos dos quais conseguimos cópias, trans·
E o Plano elaborado pela Secretaria do Planejamento é de tal modo tecrevemos os trechos, são recentes e do conhecimento da empresa Vale do Rio merârio que, à pâgina 32;-os seus autores, ou para melhor dizer o seu autorDoce, do Ministério das Minas e Energia e do seu ilustre responsável Minis- a responsabilidade maior é do titular da Secretaria de Planejamento, o ilustre
Ministro Delfim Netto -não hesita em afirmar; .. Não se pode minimizar os
tro César Cais.
Mostra ainda o bom senso o interesse do Br.asil e os estudosjã realizados tiscos de tal estratégia". E condiciona, em várias passagens, que o êxito do
que com a construção da hidroelétrica de Tucuruí o local natural do pólo in- Plano depende da boa condução da coisa pública. Na página 23, diz mesmo
dustrial é a regiãO onde estâ a energia, Tucuruf e Onde estâ o ferro, em Cara- assim: .. Buscar-se-â implantar o sistema de controle consolidado do setor governamental, inclusive das empresas públicas, no sentido de regularizar os
jás.
Sabe-se que junto às minas de Carajãs e Marabã está o xisto betuminoso seus fluxoS de dispêndios". Então; eminente colega, daí a oportunidade,
como
assinalei no começo desse seu pronunciamento, porque o quadro finan·
em abundância. Tive oportunidade de ler e transcrever nos Anais, estudos sobre a
localização do xisto, inclusive estudos do xisto e do carvão do rio ceiro econõmico nacional ê muito sêrio, e o Plano não esconde isso. Esta é a
Fresco, que fui encontrar na Alemanha, quando visitei a KWU, com compa- oportunidade, antes tnesmo da sua aprovação pelo Congresso Nacional, e annheiros nossos .aqni do Senado. O carvão do rio Fresco se oferece como tes da sanção pelo Presidente da República, de o Governo dar uma demon,s-.
grande oportunidade à siderurgia, ao coque e outros processos industriais. tração prática de que esse Plano é para valer, revendo todos os projetas das
Sabe-se que técnicos mi.CionãiS e da Alemanha mostram as vantagens dO estatais, inclusive esse fabuloso projeto de Carajâs, para o qual V. Ex• defen·
aproveitamento do carvão do rio, Fresco. Ainda, o próprio coque vegetal, o de uma solução hidroviâria que, por coincidência ou não- eu não sou amababaçú, é farto ao pé da Serra dos Carajás. Em toda a-!egião do Maranhão, zónida mas sou ledor de jornais - vem merecendo a grande preferência dos
técnicos desse País. A outra solução, muito controvertida, ê uma ferrovia de
daquela ârea do Parâ, o babaçú é farto, é a palmeira nativa.
Fihalmente sabem os responsâveis'que a hidroelétrica levou à construção 800 km-de extensão, que cOnsumirá bilhões de dólares na sua construção. V.
da hidrovia do Tocan~ins, que paSsa próximo da serra; e que esta hidrovia Ex•, a meu ver, presta mais'um grande serviço à Nação, chamando a atenção
oferece o transporte permanente, muito mais Cconômico. E, por todos os mo- das autoridaÇes para a oportunidade ainda de se rever tão fabuloso projeto.
tivos a hidrovia interessa às pretensões industriais e competitivas do BraSil. E, Muito obrigado a V. Ex'.
sabem ainda to~os, Governo, Ministro, a·Vale do Rio Doce, que, em Barca=
O SR." GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Eu é que agradeço,
rena, nas portas de Belém, constrói-se um porto para navios de at~ 100 mil to- nobre Senador, a colaboração de v: Ex•.
neladas, a menos da metade da distância de São Luís, que oferece cuSto de
E; apenas um detalh~ para não· mC alongar.
transporte oito vezes ménor do que qualquer transporte ferroviário - mãx:i- ' Estive em Espírito Sarito, visitei á Sainargo, a empresa que faz o
me de até São Luí~, a quase 900" quÜômetros longe das minas. Sabem todos bs transporte de seu carvão por processo de míneroduto e que Consegue trazer o
que lêem e que estudaram, rodos os que se debruçaram, alguma vez, sobre es~ ferro a dois dólares a tonelada. Lâ, ouvi e recebi, dos têcnicos e diretores da• ses problemas, e nós verificamos há bem ,pouco, a menos de 30 dias, qúando quela empresa, estudos mostrando que, no mínimo, custaria 5 vezes mais o
visitamos o Estado do E~pírito Santo, percorremos as instalações de· Tuba- transporte por via férrea, pqrqÚe a Saniargo mesmo já havia feito essa estudõ
rão, fizemos contato com os engenheiros daquela empresa, quvimos'e colhe.: iriicial.
.
mos dados e chegâmos às conclusões com os dados que. nos foram oferecidos '
Logo, 400 kín a IOdólares a tonelada; e 850, km quê e quanto tem da Serpor aqueles engenheiros que o transporte do férro da Serra até Tubarão·_ ra até São Luiz do ,Maranhão; quanto vai custar numa estrada de ferro de biapenas 4oo quilômetros -=- não custa menos do qu~ 10 dólares por tonelada. tola estreita, 'numa estrada de ferro que não vai oferecer nenhum frete de reSome-se, a isto, a despesa de mineração, somem-se~ istO, as demais despesas torn~o, numa estrada de ferro feita ·em Chão difícil, saindo do Maranhão, em
atê o embarque. O Brasil o que está fazendo, Srs. Senadores, é manéiar.ferro terrenos.alagadiços que exigenfgrandes aterros, depois subindo 70 quilôme·
para o Japão ao'preço de 14 e ao máximo de 17 dólares a. tonelad~, que foram tros de serra dificil? Nunca '{l1enos de 15 dólares a tonelada do minério de fer·
os preços do ano co'rfente e do ano {indo, para receber dólares e nenhum real' ro. Descer e~se minério de ferrd, pagar 'a min.era_ç~o, quando no mercado inde lucro direto. Mandamos nós pedaços de chão do Brasil em troca apenas de ternacional, hoje como p.o ano anterior - e são nossos concorrentes as
dólares, enquanto no JaPão e em ólltras partes do mundo se inçlustrializa o pobres ex-colônias exploradas pelo grupos financeiros poderosos, os trustes,
minério de ferro do' Brasil. .
·
\
que comandRm o com.ércio <to ferro - ó preço ficou limitado a 14 e no mâx:i· Um problema dessa magnitude, envolvendo os interesses nacionais, e mo 17 dólares. a tonelada.
que importa 'n.um dispêndio de mais d~ quinze bilh~CS -de dólares no. seu com"
. Então, se isso ê tãÕ claro, por que as notícias confusas, por que desistir
plexo estudado, .com a exploração do ferro; o transpOrte e a indUstrialização, numa decis~o em que senti.mos apenas o espírito. regionalista, e não o do interesse da Nação?
merece.ser encaradó com. tôda a seiiedade.
' R,eclamarr!os nós esclarecimentos qpe merece à ~~ção e que merece o SeVou hoje ine dirigir, ao concluir, ao ilustre Presidente da Comissão de
~inas e Energia e a ~eus membros, QS Srs. Sen~dores Arnon de Mello e seu
n,adC?.
'.
.
.
·
~_
. .. .
~
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Vice-Presidente Alberto Silva, para que tomem conhecimento deste problema; vou me dirigir Srs. Senadores, em oficio ainda hoje, ao Presidente da Comissão de Economia, Senador Teotónio Vilela, e ao seu Vice-Presidente, Senador Roberto Saturnino, para que tomem conhecimento deste assunto e to·
roem a posição que cabe ao Senado, de pedir esclarecimento's a que temos di·
reito.
Não cabe, Srs. Senadores continuarmos à mercê até de falta de notícias
que nos são escondidas, quando as solicitamos.
E para não me alongar e deixar fixado este assunto de que falei, peço a V.
Ex•, Sr. Presidente, sejam transcritos dois documentos um trabalho do Engenheiro Basílio Accyoli:
"A nova política para o minério de ferro e as hidrovias."

O Sr. Lllzaro Barboza (MDB -
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GO) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA -

PA) -

Ouço V. Ex•, com

muito prazer.

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Gabriel Hermes, não é a primeira vez que a voz de V. Ex• se alça da tribuna em defesa de
problemas tão importantes para o País. E V. Ex•, ao chamar a atenção da
Casa para a gravidade da solução que se pretende dar ao transporte do minério de Carajâs, está inteiramente coberto de razão. Efetivamente, não se
compreende que, podendo fazê·lo por hidrovias, que são estradas jâ prontas,
dependendo de muito pouco serviço e investimento baixíssimo, possa o Governo apelar para a construção de ferrovias numa área tão ampla, cheia de
problemas, de acidentes geográficos, de pântanos, e que irâ tornar pratica~
mente impossível o transporte de minérios por ela, dado o seu alto custo,
quando temos solução muito mais econômica, muito mais viâvel, muito mais
consentânea com os interesses do País, até por que, inclusive, iria facilitar ou
irá fàcilitar, se adotada, a implantação de grandes projetas agrícolas irrigados
na Bacia do Tocantins-Araguaia. Parabéns, eminente Senador, porque V.
Ex•, mais uma veZ, se posiciona não em favor de uma região, mas em favor do
Brasil.

S.S•, com toda a consciência de quem conhece o problema, com o apoio
que recebeu seu trabalho, sua conferência, do seus companheiros do Clube de
Engenharia, colocou bem o problema, mostrou que é preciso que a Nação
tome conhecimento da realidade, e, no final, deixa um apelo ao Sr. Ministro
Delfim Netto, para que olhe este problema com a responsabilidade de quem
tem de olhar a economia tão doente do País, deste País tão rico.
E, finalmente, o outro, urna carta de um dos engenheiros mais respeitáveis e ilustres, nome nacional, com alta especialização em ferrovia e outros seO SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito grato, nobre Setores, o Sr. Engenheiro Jurandir Pires Ferreira, em que como estivesse nador.
dirigindo-se a todos nós comentando o problema, analisa a posição em que
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
está colocado e diz:
.. Se nós olharmos para o panorama do mundo, vamos ver que
os países que cresceram economicamente se basearam na navegação
interior como fundamento para o desenvolvimento de suas indústrias de base. Assim, aconteceu nos Estados Unidos ao canalisar o
Mississipe, o Missouri, o Ohio e o Tenessee. Assim foi na União Soviêtica com a interligação de bacias hidrográficas, ligando o Volga
ao Dom e ligando o Volga ao Divina, e ligando o Divina ao Báltico.
Repare bem que isto estabeleceu uma rede de navegação interior notável que lhe deu o 2.., lugar na escala econômica do mundo atual."

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA -

PA) -

Ouço V. Ex•, com

muito prazer.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Gabriel Hermes,
V. Ex• vai remeter esses estudos à Comissão das Minas e Energia do Senado
Federal, da qual faço parte.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Ainda hoje, Sr. Senador.

·

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sou de uma região que é a safda

natural do minério de ferro de Minas, como citou V. Ex• no seu discurso- a
linha Cauê-Tubarão, que se arrasta através do Vale do Rio Doce, por onde
é !!mbarcado, através do Porto de Tubarão. Lâ, vi,_ através de estudos de muitos anos, que a Vale do Rio Doce prefere o transporte por estradas de ferro,
não deseja a viabili~ação do transporte aquático, porque o transporte aquãtíco envolve uma série de despesas vultosas, as barcaças que transportarão o
minério do Cauê até o Rio Doce terão de fazer o seu transbordo para os navios
mineradores. E, essa operação encarece brutalmente o minério de ferro a ser
transportado, Hã, inclusive, o projeto do navio cegonha, navio que se abre na
parte da proa, por onde as barcaças entram, como prateleiras, dentro do navio, para ser transportadas. Mas isso também envolve despesas vultosíssimas.
Serã interessante que V. Ex• nos remeta esses estudos, porque nós que estamos nos pendurando entre o sistema aquático, através do rio, e o transporte
através da estrada de ferro, poderemos, então, com os subsídios magníficos
que V. Ex• vai oferecer, decidir um problema que tínhamos até hoje a respeito
da melhoria do escoamento do minério, seja através do Rio Doce ou através
da Vale do Rio Doce, a Estrada de Ferro que vem desembocar no Porto de
Tubarão. Agradeço a V, Ex• a oportunidade que me deu de entrar no discurObservação esta muito importante para nós, que devemos sentir na car- so substancioso_de V. Ex•
ne como nos está pesando mandar milhões de toneladas de ferro para receber
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Concluo, Sr. Presiden2 bilhões de dólares, preço que nos custou a produção em cruzeiros para produzir esses dois bilhões de dólares. E, não desejamos falar do Manganês, tam- te, dizendo que esse problema de transporte por água é tradicional no mundo
inteiro. É o mais econômico, conSiderado oito vezes mais econômico do que o
bém vendido a preço vil.
O ilustre engenheiro ainda faz tantas considerações e apresenta tantos transporte por feriovia, e lamentavelmente, a Companhia Vale do Rio Doce
números, Srs. Senadores, que deixo de ler. Vou pedir a sua transcrição e enca- só tem experiência em ferrovia e por -Isso só pensa em ferrovia, diga ao nobre
minhar às duas Comissões. a de Minas e Energia e a de Economia, num ape- Senador Dirceu Cardoso.

Mais além diz S. S• :

.. Observem a vinda ao Brasil do Presidente da França para oferecer financiamento para Tucuruí que lhe garantisse transformar
bauxita em lingotes de alumínio, em outras palavras, para que a
França não importasse matéria prima só, mas matéria prima mais
energia, porque lingote de alumínio é bauxita mais energia. Isso
lembra bastante a lamentâvel operação realizada pela Venezuela
com os Estados Unidos. A Venezuela constrói uma das maiores hidrelétricas latino-americanas, a usina de Guri, com seis milhões de
kw de potência instalada. Pois bem ela venderá cerca da metade dessa energia aos Estados Unidos para que os Estados Unidos, importando bauxita, receba lingotes de alumínio. Em outras palavras, vai
a Venezuela exportar energia para a América. Isso é importante
compreender porque a crise energêtica do mundo é violenta e todos
os pafses estão com receio de serem estrangulados pela impossibilidade de ampliarem o seu consumo de energia."

lo, digo mesmO, ao nosso próprio patriotismo, porque não pode mais o Brasil
desperdiçar os seus recursos, desperdiçar as suas energias, desperciçar a sua
força, vendendo os seus minerais corria está fazendo hoje, pelo preço apenas
que lhe custou a troca em dólares.
Não pode mais o_ Brasil fazê-lo, e não devemos ficar nós, aqui no Senado, no Congresso Nacional, indiferentes a planos e projetas que se modificam
sem o nosso conhecimento, à mercê de técnicos que se renovam, e com uma semana apenas de solicitação - ê a diferença da notícia de um para outro jornal - jã levam nossoS planos para o Ministro das Minas e Energia, planos
que nos surpreenderam pela irrealidade. Iss_o nã_o pode continuar, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
E, assim, se mais uma vez levanto a minha voz, desta vez para apelar às
nossas comissões· técnicas, para qUe ela-s olhem isto que pode ser um descalabro e um mal incurável para o futuro do Brasil.

Devo dizer tambêm, para concluir, Sr. Presidente, que agora não se trata
somente disso. Hã um problema maior. Não é possível transportar o ferro,
com toda a sua sujeira, novecentos quilômetros da Serra a São Luiz, para ali
fazer a industrialização, quando podemos fazê-la já limpo o ferro, no pê da
serra, economizando, de início, quinze dólares em cada tonelada. Isto é tão
racional, que se negam os engenheiros e os técnicos da Vale do Rio Doce dis~
cutir, chegando às vezes até a nos responder que é um problema que envolve
várias conclusões, ou vários problemas, inclusive, os políticos. Mas, o interesse do Brasil não pode ficar à mercê dos interesses políticos regionais, porque,
em prirheito lugar, temos que defender, realmente,. a nossa independência
econômica e aqui estâ a forma: aproveitar a energia e1étrica de Tucuruí, o ferro dos Carajâs, a bauxita, o rio ali navegável se ofereCendo, os projetas sérios,
os estudos e, agora, tudo iremos oferecer ao Senado, às Comissões, e pedir a
atenção do Ministro das Minas e Energia, do Ministro do Planejarnento, di-
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zencÍo que lutaremos contra o que sabemos ser erro pa!a interesses do nosso da metade da distância de São Luís, que oferece custos de transporte oito vezes menor que qualquer transporte "Ferroviário", mãxime até São Luís a
País. (Muito bem! Palmas.)
quase 900 km longe das minas.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HERMES EM SEU DISCURSO:

UMA POLITICA Sf:RIA E DENTRO DOS INTERESSES DA
NAÇÃO PARA O MINf:RIO DE FERR:O.DOS CARAJÁS.
É necessário estUdar com seriedade e formar uma consciência nacional
ao se buscar solução para grandes projetas minerais nacionais. E, entre os
projetas do interesse da Nação, destaca·se o do aproveitamento de minério de
ferro, ou, o Projeto ca:eajás. A política do minério_ de ferro, no que se refere a
exportação, deve objetivar o que interessa ao Brasil. O Governo brasileiro, os
ministérios responsáveis devem buscar soluções que não mais sejam envolvidas pelos pequenos interesses regionais, políticos de Estados da Federação, e
sim, o interesse da Nação, isso, no que se refere à industrialização.
Surpreende-nos notícia pela imprensa de decisão a tomar pelo MiniStério
das Minas e Energia, de responsabilidade do ilustre Ministro César Cais, e de
dirigentes da Companhia Vale do Rio Doce, da inversão de Recursos na ordem de oito bilhões de dólares, para explorar os 18 bilhões de toneladas de
ferro das minas de Carãjás: -o manganês, 45 milhões de toneladas; o níquel
45 milhões de toneladas; a bauxita 40 milhões de toneladas; além do ouro, do
cobre, da bauxita de Paragominas e do quartzito de Marabá.
Todos estes minérios estão em território paraense.
Surpreende-nos, também, dizer que o projeto será com base no estabelecimento de pólo industrial em São Luís do Maranhão a 900 km distante, e,
com base no coque vegetal do babaçu, processo não experimentado e discutível,
quando hã estudos que melhor se oferecem.

Decisões da magnitude da que se anuncia tomar o Ministro das Minas e
Energia e uma empresa ·estatal, cheia de problemas - a Vale do Rio Doce,
decisão que envolve situações da maior importância para o progresso e a economia da Nação, recursos imensos a serem buscados no exterior, impõe justificativas públicas, discussões e esclarecimentos, que nós do Congresso, do Senado e os técnicos devemos cobrar.
Conhecem os responsáveis e o Ministro das Minas e Energia, conhecem
os da ..Vale do Rio Doce", pois os estudos foram executados para sugestão
áa SüDAM, pela empresa Rio Doce Engenharia e Planejamenio S.A., tudo é
recente, está divulgado, que a localização ideal para a industrialização dos
• minérios de ferro, e dos demais da área dos Carajâs, acentuadamente, agora
com a Hidrelétrica de Tucuruí em conclusão e a Hidrovia do Tocantins em
andamento - é nas proximidades das minas, em terras de Marabâ. Há estudos concluídos. Todos conhecem.
Não podem ignorar os uResponsáveis" que o custo da Ferrovia atingiiá
muito além de quatro bilhões de dólares, isso a preço de hoje e, de bitola estreita.
Que o transporte do ferro até São Luís, 850- km,-Serã acima de quinze
dólares a tonelada, e que a metade a ser transportada é o sujo do ferro, logo,
alto custo para exportação.
Isso, ainda, demonstra o encarecimento para produção industrial.
Sabem os responsáveis que os estudos realizados i_ndica.m para o Pólo Industrial, a ãrea de Marabá que fica junto à mina, e oferece vantagens econômicas.
Mostra, ainda, o bom senso, o interesse do Brasil, e os estudos já realiza·
dos que com a construção da Hidrelétrica-de Tucuruí o local natural do Pólo
Industrial é a região onde está a energia, (Tucuruí) e o ferro.
b) sabe-se que junto às minas de Carajás e Marabá estâ o xisto betumi·
noso em abundância;
c) Que o carvão do rio Fresco se oferecç cOniõ -gr~úlde oportunidade à siderurgia, ao coque... ;
d) Sabe-se que técnicos nacionais e da Alemaflha mOStram as viittagens
do aproveitamento do carvão do rio Fresco;
e) ainda, o próprio coque vegetal, o babaçu é farto ao pé da Serra dos
Carajãs;
f) Finalmente, sabem os responsáveis que a hidrelétrica, levou à cons·
trução da Hidrovia do Tocantins, no pé da serra, e que esta hidrovia oferece o
transporte permanente, muito mais econômico e por todos os motivos o que
interessa as pretensões industriais e competitiVas do Brasil.
E, sabem ainda todos, Governo, Ministros, a Vale do Rio Doce, que em
"Barca rena" constrói·se porto para navios de até 100 mil toneladas, a menos

Um problema dessa magnitude, que envolve os interesses nacionais e im~
porta no dispêndio de mais de 15 bilhões de dó-lares no seu complexo, merece
ser encarado com toda a seriedade, reclama esclarecimentos à Nação.
Assim, levanto o assunto como de meu dever ao conhecimento do Senado, ao conhecimento dos Poderes responsáveis, ao Governo Federal, e apela.-·
rei para o apOio do Senado e âo Congresso, dãs comissões específicas de Minas e Energia e de Economia; pãra que c"orivoqUem para esclãrecimentos o
Sr. Ministro do Planejamento, o Sr. Delfim Netto, o Sr. Ministro das Minas e
Energia, Sr. César Cais, e o Presidente e Diretores da Companhia Vale do
Rio DOce.
-Segue-se justificação.

A NOVAPOLITICA PARA O MINf:RIO DE
FERRO E AS HIDROVIAS
Brasilio Accioly

"A tendência do País, no futuro, é abandonar a exportação de minérios
in natura e partir para a de industrializados". Esta nova política, preconizada
pelo PreSidente da.Companhia Vale cio RiÕ Deoce, Eliezer Batista, em entrevista coletiva no dia 24 de agosto passado, tem o sentido de uma verdadeira
revolução no modelo exportador vigente, aproximando·nos bastante das te~
ses de Artur Bernardes. Acentuou ainda Eliezer Batista a imensa despro·
porção entre o preço do minério e o de industrializados c que a nova política
valorizaria o produto, criaria mais empreg'os e traria mais divisas.
Estranhamente não tiveram as declarações do presidente da Vale maior
repercussão nem o merecido destaque dos comentaristas económicos nos
principais órgãOs de nossa imprensa.
Interessante, também, é observar que tal pronunciamento é feito imediatamente após o retorno dos empresários e ministros japoneses sem que tivesse
havido qualquer acordo sobre o projeto Carajas, o objetivo mais insistentemente anunciado da missão nipônica.
Parece já não haver vozes discordantes de que a política de exportar in·
dustreializados é a que mais interessa à Nação. Em fecente Comentário sobre
a Fcifrávia do Açó o Prof. Eugenio- Gudin rrianifestou-sC nO nlesirio- sentido
ao considerar um péssimo negócio investir para exportar lninério a preços tão
aviltados.
Que dizer então do projeto CarajáS?
O sistema mina-ferrovia~porto, que sempre se identificou com a exploração colonialista das matéria~-primas e-das riquezas naturais dos povos subM
desenvolvidos, é totalmente incompatível com a política de industrialização
do minério preconizada pelo presidente da Vale. O desenvolvimento da siderurgia e da industrializiição de base, em todo omundo,estâ intimamente associadO aO tfansporte sobre âgua. A hidiovia é- a modalidade viâria que proporciona a maior capacidade, o menor custo, o tráfego livre, não é monopolista nem se caracteriza pela rigidez operacional da ferrovia. Oferece portanto
as condições ideais para movimentar simultaneamente o minériO, o calcârio,
o carvão, os demais nnsumos, os produtos siderúrgícos e industrializados.
Basta observar_ o que essas condições produziram às margens do Reno,
dos Grandes Lagos americanos, do Sarre, do Mosela, do Mississipi etc.
Em contraste, a ferrovia .de Carajâs vinha sendo justificada, exclusiva~
mente, como meio de atender às exigências de um porto profundo para beneficiar com baixos preços do minério as siderúrgicas japonesas.·
A política preconizada por Eliezer Batista, de exportação de industrializados, torna superadas aquelas exigências. Além do mais, só a hidrovia, pela
maiOr capacidade e-liberdade de tráfego, pode atender à fase de transição en·
tre as duas políticas, transportando simultaneamente minério para expor·
tação, minério e demais insumos para as indústrias bem como produtos in~
dustrializados. Uma ferrovia para isso seria onerosíssima se rião mesmo inviável.
Como justificar a ativação de um projeto que, se já aparece pouco viável
para uma política em extinÇão, muitó menos o seria para a nova política
anunciada?
De qualquer forma o projeto agora passa a interessar às áreas da siderur·
gia e da indústria que precisarão discuti-lo. Não pode mais ficar restrito ao
Ministério das Minas e Energia como até agora.
O IPTU de S. Paulo, renomada instituição da engenharia brasileira, estâ
ultimandO estudos de aÜeril-ativas ferro·hidroviárias que atendem a todos os
interesses e conveniências nacionais, com apreciáveis poupançaS em custos e
investimentos.
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Os desperdícios na ferrovia de Carajás, de centenas de milhões de dólares, constatados nesses estudos, além de altamente inflacionários, seriam mais
do que suficientes para cOmpletar todas as obras hidroviãrias do Tietê, do
Rio Grande do Sul e ainda do porto do Recife, cujas paralisações e cortes de
investimentos causam tanta indignação a paulistas, gaúchos e pernambucanos.
Isso mostra que estamos todos no mesmo barco. O que se desperdiçar
em qualquer parte do País vai certamente faltar em projetes importantes noutras regiões.
· ·
f: preciso, portanto, uma consciência nacional, do amazonas ao Rio
Grande do Sul, de que nenhum projeto de interesse público deve deixar de ser
cuidadosamente discutido nos seus méritos e prioridades.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1979
Meu Prezado Amigo Basilio Accioly:
Li, com devotado encanto, o seu trabalho sobre o Projeto Çarajás. Quero declarar de iníciQ o quanto ele me agradou precisamente pela compreensão
que teve sobre a mutação do panorama do Brasil.
:
~ verdade que apresenta nesse seu trabalho conceitos emitidos pelo Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, que propõe saírmos da política colonial de exportação de matéria-prima para entrarmos nos produtos manufaturados. Sem dúvida é esse o quadro que se apresenta nos dias de hoje e com
o sentido alto de projetar esse País no lugar que lhe compete na evolução econômica do mundO moderno.
Mas, ao mesmo tempo que faz essa apreciação sobre o valor que terá,
nós precisamos caminhar para uma siderurgia aproveitando a matéria-prima
existente tanto na Serra dos Carajás como nas sUas ime"diações pelo aprovei~
tarnento do carvão do Vale do Rio Fresco e mesmo o próprio manganês da
Serra do Navio. Isso representa um passo avante em nosso sucesso. O prezado amigo, destaca com uma precisão notável a diferença que existe entre a exportação da matéria"prima e a de produtos manufaturados. Se é verdade que
o Brasil já avançou bastante, inclusive já tendo atingido a 40%, na sua balança comercial, de produtos manufaturados, o importante é que nós teremos
todas as condições para um sucesso impressionante na região norte do Brasil.
De fato, essa região, que é a região mais pobre que temos, consumindo
inclusive menos de I% da energia proc;luzida nesse País, essa região se cingiu
sempre a uma economia extrativa, precisamente pelo mau rendimento do tra~
balho muscular dos seus trasbalhadores. Na realidade o homem é uma máquina térmica a oxidar carbonO na s-ua intimidade celular, e como máquina
térmica tem o rendimento fixado pelo potencial em que trabalha. A região
norte é uma região quente e agravada porque é quente e úmida ou, em outras
palavras, a umidade dificulta a evaporação da transpiração que ê a forma
pela qual se restabelece o potencial pela ev:aporação do suor.
Essa situação da região norte era um estigma que impedia o seu cresCimento.
Entretanto, essa região norte possui a maior reserva de energia hidroelétrica, que só nos afluentes do rio Amazonas tem a possibilidade de aproveitar IOO milhões de kw, ou em outras palavra,s, a metade do que é possível
se obter no Brasil inteiro.
·
Essa posição oferece â região norte condições excepcionais de desenvol~
vimento. Por outro lado, ela possui tudo que é necessário como elemento de
base para o seu sucesso futuro. Ela possui o ferro na Serra dos Carajás, ela
possui o carvão do Vale do Rio Fresco, ela possui a bauxita do Vale do
Trombetas e possui o manganês da Serra do Navio. E possui, além. disso,
várias outras ocorrências impresSionantes. sendO mesmo a que tem a maior
reserva conhecida no mundo de cassiterita.
Em conseqüência disso, é uma região talhada para um futuro promissor,
desde que ela aproveite as suas reservas, e, mais, !implemente o esforço mUscular com energia. Suplementação energética que ela poae obter com relativa
facilidade. Por isso a obra de Tucuruí Ç, sem dúvida, o primeiro passo agiganN
tado no sentido do desenvolvimento de::tsa região·. Tucuruí vai expandir, realmente possibilidades_ grandiosas no sentido do desenvolvimento dess.a região.
Mas é preciso notar, coffio notou num curso de altos estt~:dos realizados pela
SOciedade Brasil_e_ira de Geografia, hâ mais de uma déc,ada, o 'i.tninente Min~s
tro Mario Andreazza, a necessidade da proibição de realizações de Qarragens
· 'sem a sua complementação por meio de eclusas. Pode-se destacar que,.quando foram' feitas,.tanto Três Marias quanto Furnas, por medida de economia
não se realizou a cons.irução das eclusas. Isso representou se jogar fora a com~
plementação, ou digamos, o subproduto das 'barragens, ou em outras Palavr~s, fói desprezar uma via navegável qlie rePresentaria a base econômica de
'toda a indústria pesada.
·
Se nós olharmos para o panorama do mundo, vamos ver que os países
que crescera'm economicamente se _basearam na navegação interior. como fun"
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damento para o desenvolvimento de suas indústrias de base. Assim, aconteceu nos Estados Dnido.s ao canatisar o Mississipe, o Missouri, o Ohio e o Tenessee. Assim foi na União Soviêtica com a interligação de bacias hidrográficas, ligando o Volga ao Dom e ligando o Volga ao Divina, e ligando o Divina
ao Báltico. Repare bem que isto estabeleceu uma rede de navegação interior
~otãvel que lhe dCu o 29 lugar na escala econômica do mundo atual. Mas,
além disso, a União Soviética fe.t essas obras mantendo uma linha d'água alta, seis metros de calado, ou em outras palavras, transfo'rmando a navegação
interior numa esp~cie de navegação oceânica, estabelecendo por conseguinte,
a custo baixíssimo, o movimento necessário das suas matérias-primas para O
seu desenvolvimento industrial.
Na realidade se pode marcar que um país é grande quando consome
m'atéria-prima e energia e nó-s rio Brasil estamos exportand'o matéria-prima e
pouco pensando no problema energéticO que é, sem dúvida, o problema máximo nos dias em que estamos vivendo. Repare bem este quadro: o preço, ou
melhor, o valor da matéria-pririta é sempi-e nluito baixo em· relação aos produtos manufaturados. Vejamos: nó~ exportamos para o Japão milhões de toneladas de minérios-de ferro e importamos do Japão aço,, entretanto, nossa
ba1ança comercial com o Japão é muito negativa errr relação a nós .. Por isso é
profuncfamenle louvável a 'exaltação que o prezado amigo faZ da mudança de
política da Vale !lo Rio Doce. Mas é também digno de mencionar. que, apesar
dessa mutação, a Vale do Rio Doce tem uma sUbsidiária para exportação de
bauxita do Vale do Trombetas, bauxita essa que tem garantida a sua· expor~
tação pelas Companhias, que praticamente têm maioria acionârià a garantir a
segurança dessa exportação.
Mais grave do que isso foi a vinda .ao Brasil do Presidente da Frànça P.ara
oferecer finânciamento ·p-ara Tucuruí que lhe garantisse transformar bauxita
em lingotes de alumínio, em outras palavras, para que a França não importasse matéria-prima só, mas matéria-prinia mais energia, porque lingote de
alumínio é bauxita mais energia. Isso lembra bastante a lamentável operação
realizada pela Venezuela cóm os ESt"ados Uriidos. A Venezuela constrói uma
das maiores hidrelétricas latino-anlericanas, a usina de Guri, com seis mi~
lhões de kw de potência instalada. Pois bem ela. venderá cerca da metade dessa energia aos Estados Urridos para que os Estados Unidos, importando bauxita, receba lingotes de alumínio. Em outras ·palavras, vai a Venezuela expor~
tar energia para a América:-1sSo é importante compreender por<iue a crise
energética do mundo é violenta-e todo& os países estão com receio de serem
trangulados pela impossibilidade de amptlarem o seu consumo de energia.
Daí essas medidas: a França vai querer, exatamente, não gastar a sua en'ergia
na fabricação dos lingotes,
Embora tenham a possibilidade de importar a bauxita não querem gastar a sua energia e dai virem buscar a energia de Tucuruf. Mas reparem que a·
região norte é a região quç mais precisa de energia, em razão das condições
climâticas referidas, e conseqüentemente, se nós formos 'desprezar essa ener~
gia estaremos realizando uma obra impatriótica de exportar energia em detri~
mentb do papel qtie ela representarã para elévar o Oível econômico de uma região que aeorda agora para o progresso. E por isso que não serão suficientes
as expressões que eStou usando para destacar o valor do seu trabalho e o clamor gue ele envolve no sentido patriótico do Brasil se elevar ao nível que lhe
cabe ·no conce~o das NaçÕes Modernas. Em outras palavras, o Brasil sair
dessa mentalidade de colônía para se apresentar como país evoluído, que é, e
que está sendo nos dias de hoje diante dos olhos espantados de todos os po·
vos do mundo. Isso, é que se chama ,.Milagre Brasileiro", e ha verdade o BraM
Sil pai-te de pouco mais 'de 40 bilhões de dólares em 1970 para se apresentar
en11977,. com 130 bilQões em seu produto interno bruto. Repare bem_que esse
salto é que levou a chamar-se Milagre Brasileiro ao desenvolvimento que nós
estamos obtendo. É de se notar ainda que êm 1950 nós tínhamos 160 vezes
meno's produção de aço' que os Estados Unidos hoje. Nós jâ atingimos em
1973 cerca dC 10 vezes menos·. Esse crescimento de 16 vezes o crescimento
americano é-, sem dúvida_ nenhuma, motivo dejúblio brasileiro. Comparando
também a produção de cimento Vamos ver que em 1971 os Estados Unidos~
pto_duziam quase 7 vezes mais que o Brasil para em 1976 não atingir._a 3 vezes
mais a produção brasileira. É de se notar, também que a to'nelagem d~ nossa
frota era em 1948 41 vezes inferior à americana para em 1975·redu:dr-se a
pouco mais de 4 vezes superior a nossa. A produção de energia elétrica que
nós tínhamos em 1961 da oÍ'dem de pouCo mais de 20 milhões de kw hora,
atinge em 1977 valor superior a 90 milhões de kw ho~a. E atingimos jâ nos
dias de hoje mais de cem milhões de kw hora. O consumo em 1953 dos ~sta
dOs Unidos era 50 ·vezes _maior que o do Brasil e jã.em nosSo.s dias não atingiu
a 20 vezes. Na produção degusa, ~m 1948 os Estados Unidos produziam 102
vezes rliais que o Brasil para em 1976 não ultrapassasr 9 vezes . .t: de se notar
taffibén1 que em' 1948 os Estados Unidos produziram 285 vezes m'ais coque
metalúrgicO ·qhe o Brasil 'para se reduzir essa proporção a menos de 20 vez_:s ·
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nos dias de hoje. Esses dados são tão expressivos que dispensam seguirmos
estâ indo, como sempre, para os Estados Unidos. O que consumiapreciando essas relações em todas as produções industriais. Mas de qualquer
mos é de:: segunda classe".
forma, é bom notar que tomando por base o ano de 1970 igual a 100 o índice
Disparidade
de crescimento industrial e agrícola, nós vamos ver que as indústrias atingem
a um índice superior a 210, apesar da política do desaquecimento do fim do
Ao iniciãr- sua palestra, que compreendia os_ projetes de mineGoVerno passadá. IsSo qUando a agricultura apenas atinge a um índice pouco
ração na Amazônia, Jurandir Ferreira apresentou um breve painel
acima de 140. Esses valores que estou citando servem apenas de base para
de consumo de energia no Brasil e no mundo, ressaltando a seguir as
destacar o valor de seu trabalho e a grandeza que ele representa e a oportunidisparidades econômicas internas do País que reduziram a Amazônia à triste condição de consumidora de apenas 1% da energia prodade em que ele é vinculado com as vistas voltadas para o sucesso futuro de
nosso País. Na realidade, nós desprezamos a navegação interior, e isso é laduzida no Brasil, quando detém 50% de todo o potencial energético
nacional.
mentâvel. Da mesma fonna vejo, sem grande eritusiasmo, a consideração de
se colocar como prioridade número um a exportação de produtos agrícolas
Após qualificar como pressuposto básico para o desenvolvimento do consumo de matêrias_-primas, Jurandir lembrou que a
que irão sem dúvida nenhuma agravar ainda mais a inflação, ou melhor, o
custo de vida desse País, porque o poder aquisitiVo d;t moeda é sempre uma
Amazônia dispõe de uma ·excelente perspectiva com relação a mifração que tem no numerador coisas oferecidas e no denominador os meios
nérios, jâ que reúne em âreas geográficas bastante próximas jazidas
de pagamento. Nós estamos agravando isso pelos dois lados, estamos querende ferro, bauxita (alumínio) e carvão. "Não é de se estranhar"- prosdo exportar produtos agrícolas e, em conseqüência, vainos criando dentro do
seguiu - .. que o presidente da França, Giscard d'Estaing, veio ao
País o menor oferecimento. desses produtos e no denominador estamos auBrasil oferecer financiamentos para a barragem de Tucuruí, no Tomentando violentamente os meios de pagamentos, o que vem agravar, e agracantins. Assim ele pretende garantir o fornecimento de lingotes de
alumínio a seu país. Eles estão certos. Errados estamos nós".
var de modo assustador, o custo de vida neste País. Mas por que se estâ aumentando os meios de pagamentos? É porque nós estamos com a balança coOs grandes erros apontados pelo professor Jurandir, com remercial desequilibrada. Estamos com deficits na balança de pagamentos c é
lação aos projetes da Amazônia, são a ferrovia do Carajâs a Itaqui
com os saldos da balança comercial que se cobrem os dêficits da balança de
para o transporte de minério· de· ferro (o Brasil seria o primeiro país
pagamentos. E esse problema se agrava violentamente. Então a forma, digado mundo a transportar este mineral por via ferroviária) e a pretenM
mos primária, de resolvê-lo, é a que nós estamos usando, isto é, fazendo emsão de transportar bauxita por rodovia, quando a solução mais ecopréstimos no estrangeiro para trazer para o País divisas sobre as quais o Bannómica seria a utilização de uma via natural jâ existente e que perco Central emite papel-moeda para as despesas que serão realizadas é6n:i estes
mitiria uma redução drástica no consumo de combustível: o rio Toempréstimos.
cantins.
Repare bem, o último emprêstimo feito foi para pagar os professores, o
Omls.O.S
outro recente foi feito no estrangeiro em dólares, para ser gasto em moeda nacional com as obras do metrô. Então recebe-se esses dólares, emite-se papelAs críticas feitas pelo prof. Jurandir Ferreira à condução do
moeda e aumentando o meio circulante agrava-se profundamente o custo de
Projeto Carajâs foram integralmente efldossadas pelo professor Fervida. Parece que o que nos estâ levando a essa necessidade imperiosa é para
nando Sã Benevides, que ao final da palestra fez questão de lembrar
que o Brasil não fique na situação de mau pagador. Mas na realidade , vai
as omissões praticadas durante o exame pelo Congresso Nacional
agravando como se estivesse fazendo uma transferência do problema para as
do Projeto Carajâs. Em primeiro lugar, não foi incluída nos relagerações futuras resolverem. E agravando nos dias que vivemos, essa situação
tórios sobre o projeto lidos na Câmara a informação do órgão técniincômoda. O Brasil tinha uma renda per capita da ordem de 400 dólares em
co da Marinha de Guerra sobre a ligação aquática entre Carajâs e
1970 para atingir 1.400 em 1978. Isto devia representar um desafogo do povo
Belém. Irregularidade mais grave, porém, foi a afirmação de que a
brasileiro, entretanto é o contrário o que estâ criando. Há um mal-estar coleplataforma offshore para atracação de graneleiros em Belém teria a
tive e este Ill;al-estar aparece por duas razões fundamentais: a primeira é que
extensão de ll km, quando de acordo com o mesmo estudo da Ma"civilizar é criar necessidades" e em conseqüência disso nós cada dia aumenrinha de Guerra a extensão necessária seria de apenas 2,5 km.
tamos os gastos impreScindíveiS do homem dos nossos dias e conseqüenteBenevides foi ainda mais enfático que Jurandir Ferreira, quanmente aquele crescimento da renda per capita não atinge a altura das aspido afirmou que "todas as reservas minerais da Amazônia estão nas
rações que cresceram de forma acentuada, enquanto os meios de atendê-las
mãos
das multinacionais. Em matéria de economia - acrescentou
estão crescendo sem condições de atendê-las. Isto é importantíssimo, mas hã
-não hã amigos, hâ sócios, e nós somos os soéios menores". Ainda
outro fator importante, tarilbém, que são as greves que estão sendo praticasobre este assunto, mencionou, como prova de que atê mesmo os órmente animadas. E como "riqueza é trabalho humano que se converte em utigãos públicos reconhecem intimamente a gravidade da situação, o
lidades e só trabalho humano é riqueza" estas paralisações do esforço produrelatório elaborado hã algum tempo pelo Conselho Técnico do
tivo estão criando e agravando profundamente a vida do País. E isto o que se
BNDE em que se reconhece textualmente que "uma das maiores dinota nos dias de hoje e é por isto que o Trabalho que o prezado amigo apreficuldades enfrentadas para se inverter o atual modelo econômico
senta tem esse valor excepciona!,.para se compreender que nós devemos sedo País consiste na dependência econômica em relação aos países riguir, e com a segurança, as linhas mestras de nossos destinos para buscar socos decorrente da crescente dívida externa brasileira.
luções que não sejam ingênuas nos primarismos das manifestações, não sejam
mercantilistas no seu sentido verdadeiro, para serem entretanto econômicas,
O Sr, Dirceu Cardoso (MDB - ES) -Sr. Presidente, peço a palavra
apreciando o problema pelo seu aspecto de realizações e de passos avançados para uma breve comunicação.
para o progresso que é a única forma de atingir-se os objetivos mâximos que
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
se aspira e que o povo_brasileiro merece no cenário futuro do mundo.
Com meus aplausos envio o meu cordial abraço. Jurandyr Pires Ferrei- Senador Dirceu Cardoso, para urna breve comunicação.
ra.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma breve comuni·
CARAJÂS: ENGENHEIRO CRITICA A POLITICA
cação.) -·sr. Presidente, Srs. Senã.dOres:
Na última sessão da semana, foi-nos distribuída a pauta dos nossos tra..Caso se pretenda afastar o projeto Carajâs de um grande erro
sem muitos prejuízos, é preciso reconsiderar a decisão de construir balhos da sessão de hoje. Estã aqui a Ordem do Dia da sessão ordinária de 5
uma ferrovia de quase mil quilômetros, antes que aconteça o mesmo de novembro de 1979.
Nós nos guiamos, Sr. Presidente, por essa pauta, por esse intinerãrio dos
que a Ferrovia do Aço, onde o único argumento que restou ao Governo para concluir as obras foi a grande soma de dinheiro jâ em- nossos trabalhos, e hoje sou SU!preendido por outra pauta, com trabalhos
pregado". Esta advertência foi feita peio engenheiro e sociólogo Ju- que não entraram aqui, e são o 19, 29, 39,49 e 5• itens, os primeiros trabalhos
randir Pires Ferreira, em palestra no Clube de Engenharia do Rio de da pauta de hoje.
Janeiro.
'
- Ora, Sr. Presidente, nós que estamos acompanhando, por delegação do
O professor J urandir criticou duramente a facilidade com que partido, as votações da pauta dos nossos trabalhos, fomos surpreendidos pela
tem se escoado para o exterior os minérios brasileiros, chamando inclusão de projetes, de discussões, de votações, que não estavam inclusas na
atenção para o caSo do manganês, explorado hâ muito tempo em re- Ordem do Dia que nos foi distribuída na sessão de quarta-feira. Hoje, Sr.
gime de monopólio pelo grupo norte-americano Bethlem Stell: "O Presidente, somos surpreendidos por votações de projeÍos de que nós não
resto de manganês de boa qualidade das jazidas da Serra do Navio tínhamos conhecimento.
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Como estou acompanhando 2 votações aqui, importantíssimas, e por
acaso, Sr. Presidente, eu tinha um compromisso hoje, inadiável, no Rio de Janeiro, que se prende à Comissão Parlamentar de Inquêrito do Acordo Nuclear, que, deixei de viajar. E fOi Deus que me iluminou. Se eu tivesse viajado,
teria perdido a votação de trabalhos que estão inclusos na pauta e que não o
estavam na pauta que me foi dada e distribuída ao Senado na quarta-feira.
Sei que hã uma razão plausível e justificada desta modificação, mas quero fazer uma reclamação, Sr. Presidente: o Plenário não pode ser surpreendido assim; nós, que estamos acompa:rihando a discussão e votação de projetas
importantes na pauta, não podemos ser colhidos de surpresa, como ocorreu
comigo, que venho, como sabe V. Ex•, dispensando as minhas atenções para
a pauta dos nossos trabalhos desde o i~ício da nossa legislatura.
Assim, é a reclamação que, justificadamente, sem amarguras,_ eu faço,
certo de que V. Ex• vai dirimir esta minha dú"v'ida- e atender esta minha reclamação, como de direito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, respondendo
à questão de ordem formulada por V. Ex•, priineir~mente eU quero louvar o
seu zelo. Certamente, V. Ex•, quarta-feira próxima passada, deveria estar ausente quando a Mesa, através da Presidência, anunciou ou designou a Ordem
do Dia da sessão de hoje e que, por falta de quorum, no dia, não foi votada,
mas, pelo fato de não se encontrar na Ordem do Dia de hoje, todavia, esse
lapso foi preeen-chido com o anúncio feito pela Presidência, quando leu, no
dia: ''A Presidência designa para a Ordem do Dia de amanhã" -que seria
hoje - "as matérias constantes da pauta de hoje que não foram votadas por
falta de quorum".
Então, está respondida a questão de ordem de V. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) --Sr. Presidente, V. Ex•, que preside a sessão, sabe que eu fico aqui
- fixo e anixo- d6sde o princípio dã sessão atê o último momento. Mas,
com a explicação de V. Ex•, que aceito, informo que estava presente e ouvi
bem o anúncio da sessão seguinte, porque tenho que acompanhar a pauta. Jâ
que V. Ext- me deu uma explicação plausível e aceitável, eu acato a decisão de
V. Ex•, mas eu esta presente quando a Presidência de então anunciou a Ordem do Dia desta segunda-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Marcos Freire, para uma brevíssima comunicação.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Para uma breve comunicação)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pernambuco acaba de perder uma das grandes figuras de sua vida pública, que tanta influência exerceu, em determinado período de nossa história,
nos destinos do Estado que represento nesta Casa.
Durante cerca de meio sêculo. Osvaldo Lima que agora morre aos 85
anos de idade, marcou êpoca pela sua atuação desassombrada, que se fazia
sentir não apenas através de uma liderança inconteste como, igualmente, pelos rumos que conseguiu imprimir à própria condução de nossos destinos
políticos. Daí ter ficado conhecido como o velho uMarechal" Osvaldo Lima,
comandante e chefe de~ tantas batalhas vitoriosas.
Nascido a 25 de maio de 1894, na cida~e de lgarassu, Osvaldo Cavalcanti da Costa Lima era filho de Brasiliano Donino da Costa Lima e de Dona
Amália Eufrosina Cavalcanti da Costã Lima. Em 1919, formou-se em Direito
pela pela Faculdade de Direito do Recife, tendo sido promotor público nas
cidades do Cabo, Jaboatão e Recife. Magistrado, deixou em 1928 o cargo de
Juiz Municipal da Comarca de Bom Jardim, para exercer a advocacia.
Em 1930, participa, pela Ali3nça Liberal, da campanha em favor da candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da República e, a seguir adere à Revolução daquele ano.
Foi Oswaldo Lima eleito, em 1934, Deputado Federal, em cuja legislatura apresentou o primeiro projeto concedendo aos trabalhadores participação
nos lucros das empresas.
Em 1937, era nomeado para o cargo de procurador dos Feitos da Fazenda do Estado e em 1946, recebia do povo pernambucano a sua eleição como
deputado à Assembléia Nacional Constituinte, onde veio defender a emenda
que concedia o direito de voto aos analfabetos e se opõe à cassação de manw'
datos dos depUtados que foram eleitos pelo Partido Comunista.
Foi Oswaldo Lima um dos fundadores do PSD em Pernambuco, ao lado
de outros nomes de realce na vida política do Estado, como Agamenon Magalhães e João Ferreira Lima. Vem a campanha de Barbosa Lima Sobrinho
ao Governo do Estado e nela se engajou de corpo e alma, tendo ficado à frente dos advogados incumbidos de defender o PSP junto ao Tribunal Eleitoral,
numa famosa batalha judicial que durou um ano, conseguindo, ao seu termo,
ver consagrada a causa por ele abraçada.

Após 1964, apesar das imensas dificuldades surgidas e quando muito
poucos tinham a coragem de afrontar os donos do poder, eis que Oswaldo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Talvez tenha ocorrido numa Lima vem concorrer com a sua experiênc:;ia para a luta democrática e ajudar
rapidíssima saída de V. Ex• do plenário, Porque Sei Sei V. EX• asSidtio e per- na organização da Oposição ao sistema de forças autoritário que se implantamanente ao plenário.
ra no País.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Muiio grato a V. Ex•
Ainda, em 1972,já aos 78 anos de idade, continua como o batalhador inO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre cansável que havia sido durante toda a sua vida, quando, destemidamente,
enfrenta a investida dos situacionistas que queriãffi a todo custo a vitória no
Senador Nelson Carneiro, para uma breve comunicação.
município de -Bom Jardim. Para evitar tal coisa, o velho companheiro de tanO SR. NELSON CARNEIRO (MDB ...:._-RJ. Para uma breve comunitas lutas sente que somente com o seu sacrificio pessoal, em favor de sua gencação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
te, é que conseguirá assegurar a vitória para as hostes oposicionistas e não vaAs razões do veto presidencial ao§ 29 do artigo 19 do Projeto de Lei n9
cila em atender os apelos dos companheiros, candidatando-se ao cargo de
24/79 (CN), que incorporava emenda de nossa autoria, permitindo a aposenPrefeito. Foi eleito. Era o derradeiro cargo que recebia do seu povo. Do mestadoria voluntária e proporcional aos funcionários públicos do sexo masculimo povo que nunca o abandonara e que hoje, como nós, chora o desaparecino aos 30-anoS ·cre serviço e aos do sexo feminino aos 25 anos, são surpreenmento deste grande filho da nossa terra.
dentes, já que esperávamos fosse acolhida CSS(l_ antiga aspiração dos funcioComo representante de Pernambuco no Senado Federal, faço esse regisnários, principalmente agora, com a nova direção do DASP, mais dedicada
tro, que é de pesar do povo pernambucano. Com a morte do velho "Mareque a anterior aos problemas dos empregados da União.
chal", não se extingue, entretanto, a sua "grei", tão valorosamente asseguraDiz ainda o Senhor Presidente da República, nas razões do veto, que "o
da pelos seus descendentes - entre os quais o nosso valoroso companheiro
dispositivo, se aprovado, provocaria evasão em massa de funcionários ainda
do MDB e de lutas democráticas, Oswaldo Lima Filho, ex-parlamentar e exválidos e dotados de experiência, cuja participação no serviço público não
ministro da Agricultura no Governo João Goulart. À família, as nossas condeve ser dispensada até porque difícil a sua substituição em prazo curto". dolências e a certeza de que a charria de Oswaldo Lima continuará presente
Ora, se os funcionários públicos são tão indispensáveis como afirma o
pela ação de seus filhos, na luta, jamais esmaecida, em favor do povo e da liSenhor Presidente da República, por que não foram incluídos nos reajustes
berdade.
semestrais, por que não são promovidos como determina a Lei, por que não
1
se corrigem urgentemente as injustiças pr<itica~as pelo Plano de Classificação
O Sr. Humbert~ Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
de Cargos, por que não se concede com a maiOr brevidade uma suplemenO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o Senador Humberto
tação salarial para cobrir a diferença entre o aumento recebido em março úl- Lucena.
timo, o custo de vida e a inflação?
Não levou em conta o veto o fim social do dispositivo, que permitiria
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Solidarizo-me com V. Ex• nesvoltasse ao lar um dos cônjuges mais cedo, ao tempo de assistir aos filhos ta homenagem póstuma ao velho Marechal Oswafdo Lima, personalidade
adolescentes, para que não se desviassem para o vício e o crime.
marcante da vida política do Nordeste, dos últimos tempos. Foi um dos granUma tentativa, aprovada pelo Congresso, não logrou acolhida pelo Po- des articuladores da política de Agamenon Magalhães, em Pernambuco, à éder Executivo. Dia virã, porém, em que se farâ justiça aos servidores públi- poca do ex-Partido Social Democrático. Ao levar a V. Ext- o meu apoio às
cos. A causa sofreu um revés, mas a luta continua.
suas palavras, desejo, também enviar o meu abraço, ao ex-Deputado OswalEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
do Lima Filho, nosso companheiro de partido, em Pernambuco.
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§ 19 Na participação dos empregados a que se refere este artigo serão
considerados a produtividade, o tempo de serviço e o valor do salário, segundo critério a serem fixados no Regulamento desta lei.
§ 29 A participação nos lucros não se incorpora ao salário, nem a este
- se equipara para qualquer efeito, tampouco podendo ser objeto de incidência
O Sr. Henrique de La Roeque (ARENA- MA) --Permite V. Ex• um
das contribuições para a Previdência Social.
aparte?
§ 39 A distribuição de lucros, nos termos deste artigo, libera a empresa
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Com toda a satisfação, ilus- da contribuição prevista na alínea b, do art. 39, da Lei Cciinplementar n9 7, de
tre Senador.
7 de setembro de 1970, relativamente ao respectivo exercício.
Art. 39 A inexistência: de lucros ou ocorrência de prejuízo em determiO Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Não poderia deixar de
. nado exercício, devidamente apurado no encerramento do balanço e compropedir permissão a V. Ex' para, neste instante, trazer uma achega ditada pelo
vado perante o Imposto Sobre a Renda, não gerará direito aos empregados
meu coração. Conheci de perto o velho Marechal, como nós o denominávamos.
de pleitearem compensação pela não~distribuição de lucros em outros exerci~
O seu físico era convocação à ~ravura dos seus comandados: espadaú~
cios.
do, vendendo saúde, com voz forte, trouxe pa-ra a política os seus filhos e até
Art. 49 A distribuição de lucros a que se refere esta lei será feita impreos seus genros. A sua lembrança me traz recordações e estas se sintetizam
terivelmente até 30 (trinta) dias após o encerramento do balanço da empresa.
bem, quando declaro ao Senado da República que recebi sempre, do velho
§ l'i' Fica a empresa obrigada a afixar em local apropriado cópia dobaOsvaldo Lima, a maior consideração e apreço. Tive dezenas de contatos com
lanço, da conta de Lucros e Perdas e de demonstrativos dos lucros que distriele. Preparava~me para pedir licença a V. Ex', para poder proferir esse mo·
buir entre seus empregados.
deste aparte, quando recebi, da liderança da Maioria, do líder José Lins, au~
§ 29 Cabe aos sindicatos a fiscalização dos critérios adotados para a
torização para que trouxesse, tambêm, nesta hora de mâgua e de saudade a
participação nos -lucros, bem como do valor distribuído.
solidariedade do nosso Partido e, de forma especial, o meu apreço que estenM
Art. 59 As disposições desta lei não- se aplicam a quaisquer entidades
do a seu filho e a todos os seus pela bravura, pelo trabalho que desempenhou
integrantes da administração pública federal direta ou indireta, conforme dena política pernambucana, pelo exemplo que ele nos doou, não só àqueles
finição dos Decretos-leis n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 900, de 29 de seque constitui a sua honrada família, mas àqueles que não pertencendo a ela
tembro de 1969.
constituem essa família tão importante, que é a família dos seus admiradores,
Art. 69 Fica assegurado ao empregado, em caso de têrmino ou interdaqueles que o conhecendo de perto louvam-no pela sua ação, pelo seu traba~
rupção do contrato de trabalho, com ou sem justa causa, a participação nos
lho e pela sua dignidade.
lucros relativamente ao período em que trabalhou no respectivo exercício fiO SR. MARCOS FREIRE (MDB.- PE)- Em nome de Pernambuco, nanceiro.
que represento nesta Casa, agradeço o aparte do ilustre Senador Henrique de
§ J9 O cálculo do valor dos lucros a que se refere este artigo serâ feito
La Rocque, de um lado porque traz o seu testemunho, quando se refere à dividindo-se o valor a que teria direito em todo o exercício financeiro pelo nú~
ação e ao comportamento do velho Marechal Osvaldo Lima, de outra parte mero de dias que efetivarnente trabalhou.
porque transmite a solidariedade da bancada do governo, que se associa, as~
§ 2'i' Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o empregado somente
sim, a esta homenagem que o MDB, através de minha palavra, presta, com receberá a sua ·quota quando da distribuição geral aos demais empregados.
todo o respeito e com toda reverência, ao ilustre morto.
§ 39 O ex-empregado que não procurar a empresa até 180 (cento e oiS. Ex' falou do exemplo de Oswaldo Lima_ e esse exemplo foi dado até o tenta) dias após o encerramento do balanço desta perderá ç direito à quota a
final de sua vida, quando, como jâ o afirmei, quase octogenário, depois de ter que fizer jus.
ocupado as posições de grande realce no Estado de Pernambuco, concorreu,
Art. 79 A concessão de qualquer gratificação ou de comissão voluntana eleição pretêrita, à Prefeitura do MuniCípio a que estava tão sentimental e riamente por parte da empresa não a isenta do cumprimt::t!Ü) do que dispõe
politicainente ligado, que era Bom Jardim. Eleito, assim, pelo voto do povo, esta lei.
quando já poderia estar inteiramente alheio às disputas políticas, ele deu esse
Art. 89 O não.:.cumprimento desta lei importará em multa de 10% (dez
exemplo de bravura que o Sr. Senador Henrique de La Rocque tão bem sere- por cento) sobre o total do lucro a ser distribuído, mais juros de 1% (um por
feriu.
cento) ao_mês e correção monetâria.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome do MDB e, já a esta
Art. 99 É competente a Justiça do Trabalho para dirimir qualquer
altura, com a solidariedade da ARENA, apresentamos à família as nossas questão suscitada pelo disposto nesta lei.
condolências, o voto de pesar do Senado da República e a certeza de que a
Art. 10. Prescreve em 5 (cinco) anos o direito de o empregado pleitear
chama de Oswaldo Lima continuarã presente pela ação de seus filhos, na luta, a reparação de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de qual~
jamais esmaecida, em favor do povo e da liberdade. (Muito beml)
quer importância a que faça jus relativamente à participação nos lucros da
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa, projeto de lei empresa em que trabalhar.
Art. II. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, o Poder Executivo reque será lido pelo Sr. 19~Secretário.
gulamentará esta lei.
E lido o seguinte
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam~se as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 332, DE 1979
Justlficaçio
Pi_~p9~ ~9J~r~-ª-P~ç_ip~_çiQ_ciQs_~mpr~pd_o~J!9_~ I_Q.~.-9~ das emMalgrado. a existência de dispositivo constitucional inciso V de art. 165
presas.
-estabelecendo a participação dos empregados nos lucros das empresas, disPositivo este que se vem repetindo em nossas sucessivas constituições, atê
O Congresso Nacional decreta:
hoje não se consubstanciou em realidade através de efctiva participação dos
Art. 19 Constitui direito do empregado a participação nos lucros da empregados nos lucros das empresas em que trabalhem.
empresa em que trabalhar, na forma prevista nesta lei.
O próprio P~der Executivo, em 1%7, por intermédio da Mensagem n'
§ 19 Considera-se, para os efeitos desta lei;
295/67 enviou a esta Casa projeto de lei nesse sentido. Contudo, por motivos
I - empresa - toda entidade individual ou coletiva que, assumindo os até hoje não explicados, pela Mensagem n9 769 daquele mesmo ano, retirou o
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal projeto já em exame no Congresso, para, em 1970, com a Lei Complementar
de serviços;
n9 7, instituir o PIS, que de forma alguma significa a efetiva participação do
II- empregado - toda pessoa fisica que pesta serviço de natureza não empregado no lucro da empresa à qual se dedique, eis que, segundo o próprio
eventual à empresa, sob dependência dessa e mediante salário;
Ministro Júlio Barata, o PIS significa tão~somente uma forma indireta de o
III- lucro - o lucro operacional, assim considerado nos termos da le- assalariado participar do produto nacional.
gislação do Imposto Sobre a Renda.
No curso de vários anos, diversos projetas foram representados na tentativa
§ 29 O disposto nesta lei não se aplica aos empregados de instituições de atender a essa justa reinvidicação da classe trabalhadora.
de beneficência, de associações recreativas ou de outras instituições sem fins
A propósito, vale lembrar o Projeto de Lei n• 1.03~/47, que tratava de
lucrativos.
forma exaustiva do _problema, originário de substitutivo apresentado pela
Art. 29 Do lucro operacional, a empresa destinará 6% (seis por cento) Comissão de Trabalho, englobando várias proposições que versavam sobre o
para distribuição entre seus empregados.
mesmo assunto.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço a solidariedade
dó nobre Senador Humberto Lucena, demonstrando que a personalidade e a
atuação do velho Marechal Oswaldo Lima ultrapassou as próprias froriteiras
do Estado.
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Em seu exame, o nobre Deputado Paulo Sarasate, relator da matéria, assim se pronunciou:
uNão é de hoje que se discute a participação do trabalhador
nos lucros da empresa, nem de hoje que a idêia situa em campos diversos os que se propõem examinã-la. Hã, por exemplo, os que a reputam inviável, desaconselhada, contraproducente, como há os que
nela pretendem enxergar a solução ideal para o problema trabalhista. Mas hã tambêm, a par desses elementos extremados, os que encaram o institutO da participação nos seus justos termos, como um
dos muitos instrumentos a que tein de apegar-se a sociedade capitalista, no tumulto da hora presente, para corresponder, dentro da
realidade contemporânea, aOs insistentes e ponderáveis reclamos da
justiça social."
Em outro trecho de seu parecer, comentando a evolução da idêia no Brasil, destacou aquele ilustre parlamentar:
••A primeira tentativa de que temos notícia para a implantação
do sistema de participação nos lucros na legislação brasileira remonta ao ano de 1919. quando foi apresentado à Câmara um projeto de lei nesse sentido pelo Deputado Deodato Maia. A essa mesma
êpoca, o grande Rui, apesar de seu liberalismo ou talvez mesmo por
isso, aludia ao assunto na conferência que proferiu no Teatro Lírico
sobre a questão social. Anos depois, em mensagem ao Congresso, o
Presidente Arthur Bernardes focalizou a idêia, que foi apoiada mais
tarde pelo venerando Sr._ Borges de Medeiros, em seu anteprojeto de
Constituição. Merecendo, destarte, o placet e o estímulo de eminentes homens pllblicos do país, entre os quais não deve ser esquecido o
nome de Antônio Carlos, foi a participação nos lucros objeto de outro projeto de lei em 1936, este de autoria do Deputado pernambucano OsWaldo Lima. A iniciativa, entretanto, também não chegou a
bom termo, entre outros motivos devido à dissolução do Congresso
no ano seguinte.
Adormecida por algum tempo a idéia, conquanto referida aqui
e ali pelos estudiosos da questão trabalhista, mereceu a mesma, em
1945, um lugar de destaque na Pastoral do Episcopado Brasileiro
que formou a respeito a segui'nte indagação acorde com a doutrina
social da Igreja: .. As empresas industriais não deveriam esquecer
que não é apenas o capital empregado que lhes permite prosperar,
mas também o trabalho de seus operários. Não seria, pois, razoável
que estes tivessem, além dos justos salários, qualquer distribuição
eqUitaiTva ou ·partiCípãção ilõS lucros das mesmas'?"
Com o restabelecimento da vida partidária em nosso país, após
o colapso do Estado Novo, figurou a participação como uma das
bases do programa da União Democrática Nacional, que, na parte
referente à Política Social, entendia necessãrio: estudar, com a audiência dos interessados, uma fórmula de participação nos lucros
que excederem da justa remuneração fixada para o capital".
Outros partidos consignaram postulado semelhante em seus
programas. No anteprojeto de Constituição de autoria do Instituto
da Ordem dos Advogados Brasileiros, pretendeu-se instituir a participação indireta nos proventos da indústria e comércio. No anteprojeto Sampaio Dória, tambêm se cuidou da mesma forma de particiM
pação com a "destinação de 10.% dos lucros líquidos para a organização em cada Estado, Distrito Federal ou Território de fundações
com o fim de manter serviçoS Cm beneficio dos empregados e suas
famílias".
Na Assembléia Constituiitte, a idéia ganhou corpo, tendo sido
expressamente apoiada na Comissão de Constituição, pelos Deputados Hermes Lima, Prado Kelly, Arthur Bernardes, Arruda Câmara, Agamenon Magalhães, Adroaldo Mesquita, Atílio Vivacqua,
Ataliba Nogueira e Milton Campos.
Submetida a matêria ao plenário, formou-se ali poderosa corrente, que se tornou vitoriosa, no sentido de consignar-se no texto
constitucional o carâter direto da participação,"
VerificarrioS, assim, que a idêia não é nova. A Carta de 46 consagrava
esse princípio, e embora não se tenha tornado efetivo foi mantido respectivamente na de 67 e na Emenda n9 1, de 1969.
A própria Mensagem do Executivo que encaminhou, em 67, projeto de
lei regulando a matéria, a que já nos referimos, salientava:
.. A reiteração do comando constitucional indica uma persistência do princípio, apesar das controvêrsias que em torno dele se instauram, especialmente ante as. dificuldades práticas de sua regulaM
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mentação, que deverá preocupar-se em instituir sistema de partici~
pação que integre o trabalhador no esforço do aumento de produtividade, fazendo·o participar de seus resultados, mas que não deses~
timule o empresariado, nem se constitua em fator de diferenças salariais consideráveis.
Trata-se, entretanto, de princípio novo que se inscreve entre os
mais decididos esforços para o estabelecimento de melhores relações
entre empresários e empregados, se adequadamente aplicado, diminuindo as tensões, ao mesmo tempo em que se constitui em fator de
aumento de produtividade. Por isso, mesmo nos pafses em que sua
implantação não decorre de disposição compulsória, como nos Es~
tados Unidos, a participação em lucros tem sido crescentemente
adotada pelos próp.J:i.t:'~ em~resãrios, o que levou o Senado Americano, em 1939, a estudá-la, chegando, através do relatório da Subcomissão, conhecido como Relatório Vandenburg, à seguinte conclusão: ••A Comissão conclui que a participação nos lucros, de uma
forma ou de outra, tem sido e pode ser de êxito considerável, desde
que convenientemente estipulada, para criar nas relações
empregado-empregador. paz., eqiiidade, eficiência e satisfação.
Acreditamos ser ela essencial na definitiva manutenção do sistema capitalista." (O grifo é nosso.)
E em outro_ trecho salientava a Exposição de Motivos:
"Ela não se confunde com os aumentos salariais, que incidem
sobre o custo_ ?peracional diretamente, gerando aumento do preço
dos bens e utilidades, enquanto que a participação só recai sobre o
resultado industrial. Seu fato gerador ê, pois, a existência do lucro
operacional."
Acresce lembrar que a legislação de vários países jã consagra o princípio
da participação do empregado nos lucros da empresa, dos quais destacamos a
França, a Inglaterra, a Alemanha, a Áustria, a Argentina, a Bolívia, o Chile,
o Mêxico, o Peru, Salvador,_ a Suécia,_ o Uruguai e a Venezuela.
No Brasil, a Lei n• 2.004, de 1953, que instituiu a PETROBRÃS, em seu
art. 35, fixou esse priricípio, que figura no texto dos Estatutos dessa Sociedade e vem sendo cumprido rigorosamente.
Quando o próprio Governo, após a adoção durante anos de uma política
salarial que vem reduzindo sistematicamente o salário real da massa trabalha~
dor a, começa a reconhecer o seu empobrecimento, através de medidas paliativas como o anunciado 149 salário, imperioso se tg.ma que o preceito constitucional que estabelece a participação do empregado nos lucros da empresa seja
definitivamente regulado, o que virá favorecer, não só ao trabalhador, como
também à própria empresa, cOnsiderando a relação direta que existe entre a
participação e o aumento da produtividade.
O projeto que submetemos ao exame dos nobres pares do Congresso Nacional, ao pretender regular velha aspiração de nossa classe trabalhadora não
pode ser estudado isoladamente, mas em função do próprio processo de desenvolvimento por que atravessa nosso País. Nação rica e povo pobre são definitivamente 3:iüagônicos, e a HiStória está a nos acenar com numerosos
exemplos de conflitos sociaiS em todo o mundo, justamente por faltar pão à
mesa daqueles que se constituem no esteio de qualquer sistema econômicoa classe trabalhadora.
Capital e trabalho são fatores inseparáveis nuni processo de produção.
O alcance de nosso projeto, estamos certos, será profundo na produtividade. Aliás, na moderna Administração, a corrente humanista, já em fins do
sêculo passado, alertava para o perigo que representava, pela automatização
dos processos de produção, o distanciamento do homem do objeto que pro~
duz.
A participaÇão direta do trabalhador, não na produção, mas no resultado obtido, ou seja, no lucro, que tem sido sempre do empresário apenas, virá
a motivá-lo, pois malgrado o desenvolvimento tecnológico alcançado neste
fim de século, capital e trabalho '"não atuam simplesmente justapostos, mas
conjugados e integrados. Não há como cogitar, assim, de dividir fisicamente
o produto em duas partes, uma devida à ação do capital e outra do trabalho",
segundo palavras do Deputado Daniel Faraco.
Portanto, impõe-se como medida de justiça social a participação do em~
pregado nos lucros da empresa, uma vez que essa desvinculação entre o trabalhador e a empresa prejudica a ambos. aquele, cuja participação no desenvolvimento da empresa ê incerta e retardada, e a esta, que não tem no empregado um colaborador interessado.
Entre nós, a PETROBRÁS está a demonstrar o acerto da medida, pois é
indiscutível seu progresso, o que indica claramente que a participação nos lucros ê fator de estímulo ao trabalho profícuo e ao desenvolvimento do empreendimento econômico,- a par de constituir-se em fator de justiça social.
Com relação à .proposição, temos alguns pontos a destacar.
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Primeiramente, fixamos em 6% sobre o lucra operacional a participação
dos empregados, tomando por base o que dispõe a f:ei das Sociedades Anônimas com referência aos- dividendos a serem distribuídos entre os acionistas e
também com o irituito de não ónei:-ar em demasia a classe empresarial.
Outfossim, preverrios, eitl outro disPositivo, CíuC-a empresa- fiCará liberada de sua contribuição ao PIS - ressalte-se que só parcialmente, pois não se
trata de parte dedutível do Imposto sobre a Renda_- relativamente ao exercício em que distribuir lucros.
Na hipótese, porém; de não haver distribuição de lucro, ficarã a empresa
obrigada ao cumprimento do que dispõe a Lei ComPlementar n9 7/70.
A inexistência desse dispOSitivo levaria a empfesa a Contribuir duas vezes
para fins assemelhados.
'
De outra pal-te, atribuímos aos sindicatos a fiscalizaCão da distribuição
dos lucros, uma vez que entendemos que essas entidades se encontram melhor
aparelhadas para essa tarefa, na defesa dos interesses de seus filiados.
Esperamos contar com o apoio dos nobres colegas para o aprimorainento do projeto que temos a honra de apresentar, na certeza de que, se transformado em lei, serã um grande passo em direção ao estado de bem-estar social,
a que todos nós aspiramos para nosso País.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1979.- Senador Humberto Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 7, DE 7 DE SETEMBRO DE 1970.
Institui o Programa de Integração Social, e dá outras .providências.
Art. 39 O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma
estabelecida no§ 19, deste artigo, processando~se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda;
b) a segunda, com recursos p_róprios da empresa, calculados com base
no faturamento, como segue:
I) no exercicio de 1971, 0,15%;
2) no exercício de 1972, 0,25%;
3) no exercício de f973, 0,40%;
4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%.
§ 19 A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita·sem prejuízo do direito de utilização dos i~centivos fiscais Previstos na legislação em
vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções:
a) no exercício de 1971 .................................... 2%
b) no exercício de 1972 ................... ._ ............... 3%
c:) no exercício de 1973 e subseqUentes ...•..•..... ~ .....•. , •. 5%
§ 29 As instituições financeiras, sociedade~ seguradoras e outras empresas que não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do
Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na forma do
parágrafo anterior.
§ 39 As empresas que a título de incentivos fiSCais estejam isentas, ou
venham a ser isentadas, do pagamento do Imposto de Renda, contribuirão
para o Fundo de Participação, na base de cálculo como se aquele tributo fosse devido, obedecidas as percentagens previstas neste artigo.
§ 49 As entidades de fins não lucrativos, que tenham empregados assim
definidos pela Legislação Trabalhista, contribuirão para o Fundo na forma
da lei.
DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e. dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 900, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altera disposições do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de
1967, e dá outras providências.
. · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · • ~ · · · · · · • · • · · · · · .. · · · · • -·-·- · · · · · · · · • · · .. · • -· · (Às Comissões de Constituição e Justiça, ·de Legislação Social, de
Economia e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Adalb~rto Sena- Josê Guiomard- Eunice-Michiles- Aloysio Cha-

ves - Henrique da La Rocque - Helvídio Nunes - Mauro BenevidesAgenor Maria- Humberto Lucena- Marcos Freire- Arnon de MelloTeotônio Vilela- Jutahy Magalhães- Amaral Peixoto- Hugo RamosMurilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro -Vicente VuoloPedro Pedrossian - José Richa - Leite Chaves - Jaíson Barreto - Paulo
Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estâ finda a Hora do Expedic;::nte.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 103, de
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer n9 835, de 1979), qua autoriza o Governo do Estado do
Paraná a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
61,000,000.00 (sessenta e um milhões de dólares norte-americanos)
para financiar o 29 Programa de Rodovias Alimentadoras, tendo
PARECER, sob n• 836, de 1979, da Comissão:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~
dade.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR. Para encaminhar avo·
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de mais um pedido de financiamento de emprêstimo externo
para os Estados da Federação brasileira tão pouco aquinhoados nas rendas
públicas.
Temos acompanhado a luta, poderíamos dizer mesmo a luta, que vem
travando aqui, neste plenário, o Sr. Senador Dirceu Cardoso colocando-se,
como homem preocupado com esse aumento excessivo do endividamento dos
Municípios c dos Estados.
Em princípio, estamos de acordo com o Senador Dirceu Cardoso. Real·
mente, esses endividamentos não podem ser indiscriminados. Porém, acreditamos que cabe às comissões do Senado, examinando o problema, dar os seus
pareceres.
Mas, S. Ex• tem-se colocado, e respeitamos a _sua posição, numa posição
de dificultar esta aprovação, para que não se liberalizem mais esses financiamentos.
O que queríamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nobre Senador Dirceu
Cardoso, rieste momento, ê pedir que a sua posição não seja genêrica e que
.oão atinja a todos os financiamentos pedidos, exatamente porque, no caso do
Estado que temos a honra de representar, esse ·é um financiamento específico
para a const~ução de rodoviaS alimentadoras, que são exatamentc aquelas estradas vicinais que &erí!G'..sernpre o primeiro instrumento de apoio à produção
do nosso Estado. ê um segundo programa de ro.dovias alimentadoras.
Esta Casa já aprovou um financiamento, feito há poucos anos, para o
primeiro programa. Tive ocasião de registrar, com grande satisfação, o testemunho de colegas nossos na Comissão de Finanças que estiveram no Estado
do Paraná verificando ln loco a aplicação daqueles recursos do primeiro programa, que deram condições a que, no Governo passado, se fizessem dessas
estradas· alimentadoras quase 4 mil quilômetros de estradas asfaltadas. b a
continuação desse programa, Sr. Presídente, Srs. Senadores e Sr. Senador
Dirceu Cardoso, que o EstcidO do Paraná se coloca hoje, no Brasil, como o
maior exportador de produtos agrícolas.
Acredito que, se todos os financiamentos em moeda estrangeira fossem
feitos a Estados como o Paraná, para a aplicação em favor da produção, fundamentalmente da produção agrícola, que são rodovias alimentadoras, os
emprêstimos não seriam comprometedores da balança de pagamentos; porque se tomamos dólares emprestados, esse empréstimo certamente vai gerar
dolãres de exportação.
Somos, evidentemente, contrários ao endividamento indiscriminado de
Estados e Municípios, princip~linente aqueles fecursos qUe tomados por cmpréstimo, acabam sendo usados para pagamento de despesas fixas, de pessoal, dos Estados e Municípios, porque ê evidente que a situação financeira
desse organismo público irá se agravar cada vez mais. No nosso caso, ê um
investimento altamente reprodutivo, porque esses dólares serão aplicados em
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estradas que vão, através da exportação dos produtos agrícolas do meu Estado, gerar dólares para o balanço de pagamento do Pais.
Desta forma, fica o meu apelo para que a Casa e, fundamentalmente, o
Senador Dirceu Cardoso, analisando sob esse aspecto, dê condições, hoje,
que o Plenário aprove este projeto de resolução que concede financiamento
para o Estado do Paraná.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Sena·
dor Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação.
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Atente, Sr. Presidente, às circunstâncias: eu sou como Ortega y Ga,sset,
sou eu e minhas circunstâncias. Não sou mcllior do que ninguém, mas sou eu
e minha consciência; não sou eu e meu partido. Sou eu e minha consciência.
Sr. Presidente, Santa Catarina bate novamente a nossa porta. Não são
aquelas célebres pancadas do destino na sinfonia de Beethoven, as três pancadas; são duas. À primeira, Santa Catarina nos levou 30 milhões de dólares.
Gostou! Voltou, agora, com um pedido de 20 milhões de dólares.
Completam-se 50 milhões de dólares e o empréstimo externo, Sr. Presidente,
este, então, tem um robusta carga inflacionária.
Eu confesso, não sei fazer o cálculo do que representaria no atual meio
circulante brasileiro a carga inflacionária de 50 milhões de dólares americanos, buscados no estrangeiro e convertidos em meio de pagamento deste País.
Eu não sei fazer o cálculo; eu não sou economista; não tenho curso e não sei
mesmo esses meandros da Economia. Eu não sei, não os penetro. 1:. um m4ndo vedado às minhas perquirições.
Sr. Presidente, Santa Catarina, com este, irá levar 50 milhões de dólares
que des~arregarâ na moeda brasileira e que vai agU:ar, correspondentemente,
O dinheiro brasileiro, de todos aqueles que vivem de salário neste País. Todos
aqueles- juízes e militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Senadores, Deputados, Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e Delegados
de Polícia, os que trabalham na roça e na cidade- todos, enfim, brasileiros,
irão receber a carga inflacionária de 50 milhões de dólares que o Governo autorizará Santa Catarina a torrtar de emprêstimo dos Estados Unidost CinqUenta, Sr. Presidente, Santa Catarina pediu 30, 20 e não sei se até o dia 3 de
dezembro volte aqui, em urgência urgentíssima, um novo pedido de Santa
Catarina! Santa Catarina tem sido milagrosa no angiológico dos santos! Santa Catarina tem sido milagrosa em todos os tempos. E vai ser milagrosa aqui
no Senado porque ela é uma figura respeitável. E na minha também humildade cristã, eu também creio em Santa Catarina. Mas essa Santa Catarina daqui, Sr. Presidente, está sendo muita injusta com o povo brasileiro! Está enfiando uma carga de cinqüenta milhões de dólares para agüar o meu dinheiro,
o meu vencimento. Com isso desvaloriza o vencimento do porteiro do Senado, daquelas mulheres e dàquelas senhoras que fazem a limpeza desta Casa,
dos motoristas; o ordenado de todos aqueles que ganham salârios baixos serão aguados, desvalorizados pelos cinqUenta milhões de dólares que estamos
destinando a Santa Catarina.
Sr. Presidente, o projeto se enquadra no mesmo caso do Paranã. Um é
para estrada. Santa Catarina, aO que se lê aqui, é para um projeto de escolas,
também para não sei quantos quilómetros de estradas, hospitais e outras destinações. O projeto vem acompanhado de toda a justificativa que se encaixou
como uma luva nos casos tais. Mas só não explica que não seja inflacionário;
se houvesse esta explicação eu ficaria satisfeito, eti e minha consciência.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ouvimos as razões aqui expostas pelo ilustre Senador Affonso Camargo,
digno e ilustre representante do Paraná no Senado Federa~. S. Ex•, justificando o pedido de empréstimo, alega que a aplicação será feita no plano rodoviário do Estado, de um Estado altamente fornecedor de gêneros ao nosso
País.
Sr. Presidente, já requeri a verificação da primeira vez, quando mostrei a
minha posição e o meu protesto. Estou apoiando a política financeira que o
Governo tem esquecido: contra a inflação. E. o pensamento meu.
Mas, Sr. Presidente, já mostrei minha contrariedade com relação a este
empréstimo ao Estado do Paraná; não vou r:equerer, na sessão de hoje, verificação de quorum para o Paraná, mas o requererei para o projeto que concede
empréstimo a Santa Catarin_a, da mesma m~neira, com o mesmo raciocínio, o
mesmo procedimento. Porém, quero mostrar, fazer o meu protesto, levantar
o meu apelo ao Senado, para que não vote assim, tão~ boamente, esses projetas de autorização aos governos estaduais e dos municípios; que são altamente inflacionários.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro Delfim Netto, que recebeu um patrimônio
trágico do Ministro anterior, eslã qUerendo mitigar e impedir esses projetes
que, à rnancheia, o Governo tem mandado para cã. E amanhã vai-se reunir o
SAREM aqui em Brasília: os Secretários de Planejamento dos Estados com o
Sr. Ministro do Planejamento. E V. Ex.•s irão ouvir que S. Ex• vai se reportar
a esses empréstimos, que têm uma carga inflacionária grande. Como disse, na
semana passada e volto a dizer, se autorizarmos o Paraná a investir esse dinheiro, no socorro das crianças inválidas do Estado, isso também é inflacionário. Isso também repercute nas crianças do Brasil que não recebem esse
auxílio. Se se auxiliasse a todas as crianças impedidas de andar, todas as
crianças inválidas, hospitalizadas, isso também seria inflacionário.
o empréstimo, Sr. Presidente, traz no seu bojo uma carga inflacionária
que o Senado não quer compreender.
Já fiz o meu protestO, já requeri uma verificação. Hoje, Sr. Presidente,
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um aparte?
faço do Paraná o meu protesto, com o meu voto contra. Não requeri verifiO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
cação, mas no de Santa Catarina, terei o mesmo procedimento que tive com
relação ao pedido de empréstimo do Estado do Paranâ.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Este empréstimo é para 35 mil
Era o que tinha a dizer.
alunos novos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação o projeto. Os Srs.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A rede escolar é para 35
Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
mil novos alunos de Santa Catarina. Este Estado não é um Estado pobre; é
Aprovado, contra o voto do Sr_, Senador Dirceu Cardoso.
um Estado até poderoso, Tem um padrão dos mais altos do País, classificado
A matéria vai à Comissão de Redação.
em primeiro lugar no salário· mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 104, de
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer n9 837, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor
de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos)
destinado a financiar a execução de obras em setores prioritários,
tendo
PARECER, sob n' 838, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto:
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar votação.)
-Quero levantar, Sr. Presidente, mais uma vez, o meu protesto, a contrariedade da minha posição, no tocante ao empréstimo de Santa Catarina.
Passou o do Paraná contra o qual eu já havia requerido verificação de
quorum na sessão passada. Eu não tenho forças para impedir que esses projetas passem, eu somente sou um e a Bancada do meu partido,já não digo o da
ARENA. só tem um voto que me acompanha, os outros votam contra m·esmo.

Hã Estados que estão nos últimos lugares, nos de quarta ou quinta categoria no salário mínimo. Portanto, ê. um Estado a que nós vamos dar autorização para buscar nos-Estados Unidos uma moeda que a cada dezesse:t~ dias
se valoriza e a nossa se desvaloriza. A cada dezessete dias! A última desvalorização estâ com 17 dias de prazo apenas ejâ estamos na 15• deste ano. Isso
atinge, mais ou rnenós, a 46% da nossa moeda e quando for pagar esse dólar
já estará po_r uma cifra imensa. Mas! ~amos conceder o empréstimo.
Sr. Presidente, esta é a minha posiçã.o, vou requerer verificação de quorum. É a minha posição. Eu requeiro a primeira vez, na outra iremos nos
prender ao que vier na frente. Não abro mão disso. Esse é o meu protesto, é
mostrar uma dificuldade qualquer. Sei, Sr. Presidente, que os pedidos são
muitos, eles vêm a mim também. Mas, pelo menos, essa contrariedade ...
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA -

ES) - Sistema conta-gotas.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB ~ ES)- ~- Um por dia. Para não
passar, assim de cambulhada, sem um protesto, sem nada. t isso aí.
Hoje, Sr. Presidente, vão contar com dois votos contra, o meu e o do
meu ilustre Líder que liderou a nossa convenção nacional, ontem, com um
discurso que me fez lembrar uma figura: também Danton dominava
a convenção violenta, tumultuária, vulcânica da Revolução Francesa, com a
sua palavra. Ontem -nós que somos ledores de história - lembramos da fi-
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gura de Danton: o nosso Uder, enfrentando uma convenção, também tumultuária, festiva, alegre. extrovertida, barulhenta, no decorrer da sua oratória
ele dominou completamente o plenârio. Não ouvíamos o zumbido das moscas; ouviamos o palpitar dos corações. Foi uma das pâginas da eloqUência
parlamentar desta Casa.
Sr. Presidente, portanto, contra- e vou requerer a verificação de quonun. (Mui to beml)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) to.

-9-

Votação, em turno único-, do Requerimento n9435, de 1979, do Senador
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n' 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional - FUNAEX, e dã outras providências, e o Projeto de Lei do Senado
n9 124, de 1979, do Senador Nelson Carneiro. que estabelece normas de assisContinua cm votação o proje- tência ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, c dã outras providências.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
-13(Pausa.)
Discussão, em primeiro turno (apreciação_ preliminar de juridicidade nos
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardo"' (MDB- ES)- Sr. Presidente, requeiro verifi- termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•
192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autôcação da votação.
nomos o direito ao 139 salârio, c determina outras providências, tendo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sendo evidente a falta de
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
uquorum", a Presidência deixa de proceder à verificação solicitada, ficando a
- de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em
votação adiada para a próxima sessão. Pela mesma razão, fica adiada a apre- separado, do Senador Bernardino Viana, e voto vencido dos Senadores Franciação dos itens 3 a 9 da pauta, cujas matê:rias estão em fase de votação, e co Montoro e Raimundo Parente.
mais o item n9 13, que depende da votação de requerimento de adiamento de
(Dependendo da votação do Requerimento n9 455, de adiamento da dissua discussão.
cussão.)

São os seguintes os itens cuja votaçiio é adiada:

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 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 Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade; e
- de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador José Richa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Passaremos, pois, à apreciação
do Item 10:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 806, de 1979), da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 2~, de 1979
(n• 2.146/76, da 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 Serviço.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
-4nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 100, de 1979 (apreA matéria volta à Câmara dos Deputados.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 829,
:€ a seguinte a redação final aprovada
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tcrenos (MS) a elevar em
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
Redaçio final da omenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
consolidada, tendo
n• 25, de 1979 (n' 2.146/76, na Casa de origem).
PARECER, sob n• 830, de 1979, da Comissão:
Relator: Senador Dirceu Cardoso
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
A Comissão apresenta a redação final da emenda do Senado ao Projeto
-5de Lei da Câmara n9 25, de 1979 (n9 2.146/76, na Casa de origem), que introVotação, em turno único, do Projeto de Resolução no 101, de 1979 (apre- duz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 83 I, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1979. -Adalberto Sena, PresidenCri 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con- te - Dirceu Cardo,.., Relator - Tarso Dutra.
solidada, tendo
PARECER, sob n• 832, de 1979, da Comissão:
ANEXO AO PARECER N• 806, DE 1979
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
-6n• 25, de 1979 (n• 2.146/76, na Casa de origem).
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•I02, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 833,
EMENDA N• I
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu (MT) a elevar em
(Corresponde à Emenda n• 1-CLS)
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida conAcrescente-se ao art. 19, a seguir ao inciso II:
solidada, tendo
PARECER, sob n• 834, de 1979, da Comissão:
uni - Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta so- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
mente poderã ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas

-7Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador
Leite Chaves, solicita-ndo, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o emprêstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.

-8-

letras b, c, e e do item II deste artigo."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 11:
Discussão~ em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 845, de 1979), das ,Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1979 (número
925/79, na Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n9 6.597.
de I• de dezembro de 1978, que "estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1979".

Votação, em turno único, do Requerimento n9449, de 1979, do Senador
Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
Em discussão a redação final. (Pausa.)
do discurso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrade Serpa, CheNão havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
fe do DepartamentO d"e Pessoal do Exército, poi ocasião de solenidade co~ como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
memorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército.
A matéria voltarâ à Câmara dos Deputados.
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E a seguinte a redaçao final aprovada
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ·
mara n• 50, de 1979 (n' 925/79, na Casa de origem).

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
Encen-ada a discuss_ão, a redação final é dada como definítivamente
aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção.

Relator: Senador Mendes Canale

E a seguinte a redação final aprovada

A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Proje-to de Lei da Câmara n'~ 50t de 1979 (n'~925/79, na C3sa de origem), que retifica, sem ônus,_a Lei n'>~ 6.597, de 19 de dezembro de 1978, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exer_çício financeirO de 1979".
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1979.- Adalbe_~t~ Sena, Presidente - Mendes Canale, Relator - Saf~ãnliã-Derzi.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 234, de 1979-DF.
Relator: senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9
234, de 1979-DF, que fixa os valores de retribuição de empregos das Categorias Funcionais de Biólogo, Técnico de Turismo, Técnico de Educação Física
e Desportos e de Agente de Turismo, do Plano de Classificação de Cargos
ANEXO AO PARECER N• 845, DE 1979
instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973.
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da CâSala das Comissões, 30 de outubro de 1979.- Adalberto Sena, Presidenmara n9 50, de 1979 (n9 925/79, na Casa de origem, que retifica, sem
te - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale.
ónus, a Lei n9 6.597, de J9 de dezembro de 1978, que "estima a ReceiANEXO AO PARECER N' 846, DE 1979
ta e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1979".
Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 234, de 1979-DF,
que fixa os valores de retribuição de empregos das Categorias Funcionais de Biólogo, Técnico de Turismo, Técnico de Educação Física e
Desportos e de Agente de Turismo, do Plano de Classifica~ão de Cargos instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973.

EMENDA N' 1
(Corresponde à Emenda n" 1-CF)
Acre

Onde se Iê:
Município: Brasiléia
O Senado Federal decreta:
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Brasília . . . . . . . . . . • . . 5.000,00
Art. 19 Às classes de empregos integrantes das Categorias Funcionais
Leia-se:
de Biólogo, Técriico de Turismo-e Técnico de Educação Física e-Desportos,
Município: Cruzeiro_ Qo Sul
Entidade: Fundação São Judas Tadeu
5.000,00 do Grupo~Outras Atividades de Nível Superior, e da Categoria Funcional de
Agente de Turismo, do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, do Plano
EMENDA N• 2
de Classifica,ção de Cargos instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de
(Corresponde à Emenda n• 2-CF)
t 973, correspondem as Referências de salário estabelecidas no Anexo dest'a
Lei.
Pâraíba
Parágrafo único. Os valores mensais de salário das Referências de que
MunicípiO: Patos
trata este artigo são os fixados na escala constante do Anexo III do DecretoOnde se lê:
29 de abril de 1976, reajustados de conformidade com o Anexo
5.000,00 lei n9 1.462~
Entidade: Diocese de Patos
do Decreto-lei n9 1.665, de 13 de fevei-eiro de 1979.
Leia-se:
-Art. -29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Entidade: Ação Social Diocesana de Patos ............ _...... 5.000,00
disposições em contrário.
EMENDA N• 3
(Corresponde à Emenda n' 3-CF)
ANEXO

In

ae

Paraná
Art. }9 da Lei n9
, de
de
de 1979
Município: Ponta Grossa
Referências de salário das Classes de empregos que integram as CategoOnde se lê:
5.000,00 riaS Funcionais de Biólogo, Técnico de Turismo, Técnico de Educação Física
Sociedade Beneficente ,!3om Jesus
e Desportos e Agente de Turismo~ do Plano de Classificação de Cargos de
Leia-se:
Instituto Popular de Assistência Social ... , ..... ~ ~--~~ ~ ..... . 5.000,00 que trata a Lei n' 5.920, de 19 de setembro de 1973.
EMENDA N• 4
Rt:reri~:~.cla de Salli.rio
G<upo
Côdiro
(Corresponde à Emenda n• 4-CF)
POI' CI.I Catetorias Funcionais
Rio de J anelro
Município: Rio de Janeiro
Onde se lê:
Congregação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da Tijuca ...... 5.000,00
Leia-se:
Obras Sociais Particulares da Tíjuca ...................•.... 5.000,00
EMENDA N• 5
(Corresponde à Emenda n• 5-CF)
Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Município: Porto Alegre
Entidade: Fundação Universidade do Ri.o_ Grande
Leia-se:
Município: Rio Grande
Entidade: Fundação_ Universidade do Rio G_r~nde
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
Passa~se à apreciação do Requerimento n'i' 459, lido no Expediente, pelo
qual o Senador Arnon de Mello solicita ao Senado autorização para aceitar
missão no exterior.
8.000,00
Solicito ao nobre S~nador Bernardino Viana o parecer da Comissão de
Relações Exteriores.
8.000,00

Item 12:
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Para emitir parecer.
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Comissão de Redação em seu Parecer n9 846, de 1979), do Projeto
Designado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República como
de Lei do Senado 09 234, de 1979-DF, que fixa os valores de retriObservador Parlamentar na ONU, o Senador Arnon de Mello dirigiu à Presibuição de empregos das categorias funcionais de Biólogo, Técnico
dência do Senado requerimento nos termos dos arts. 36, § 29, da Constítu_ição,
de Turismo; Técnico de Educação Física e Desportos e de Agente de
e 44 do Regimento, para participar da 34• Sessão_da Assembléia Geral da_s
Turismo, do Plano de_Classi;ficação de Cargos instituído pela Lei n9
Nações Unidas, segundo período,
5.920, de 19 de setembro de 1973.
Como todos sabemos, os objetivos da ONU são manter a paz e a seguEm discussão a redação final. (Pausa.)
rança e coordenar a solução de !'roblemas internacionais de natureza econô-

NoYembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL(Seção II)

mica, social, cultural e humanitária c promover o respeito pelos direitos hum~nqs.

A representação, portanto, mesmo como observador, de um membro do
Poder Legislativo federal, junto à ONU, ê das mais relevantes; e o indicado,
Senador Arnon de Mello, com a experiência, o descortino e a inteligêncía que
possui, irá prestar bons serviços ao Poder Executivo e também ao Poder Legislativo federal.
Desta forma, o Parecer da Comissão de Relações Exteriores~ favorável,
no sentido de que se conceda a licença. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) _o parecer da Comissão de Relações Exteriores é favorável à autorização solicitada.
Completada a instrução da matéria, fica sua votação adiada para 3 próxima sessão, em virtude da falta de número, em Plenário.
0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) _ Concedo a palavra ao nobre
Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por cessão do nobre Senador Jarbas Passarinho.
0 SR. JORGE KALUME PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lãzaro Barboza.
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O Sr. Jorge Kalume (ARENA- AC)- V. Ex• deve ter observado que
deixei a Presidência, deixei a montanha e vim à p~anície para me ombrear a V.
Ex•, nesta justa homenagem que presta, neste momento, à Marinha, ao relatara viagem que fizemos juntos, ao Rio de Janeiro, para conhecer as suas instalações. Congratulo-me então, com V. Ex•, e quero dizer que V. Ex•, neste
momento, deve falar em nome de todos nós, inclusive em nome do Presidente
da Comissão de Segurança Nacional do Senado Federal, que sou eu, porque
V. Ex• estâ fazendo justiça. E quero, nesta oportunidade, dizer que estou empolgado com as suas palavras, meu eminente colega Senador Dirceu Cardoso.
Eu tambêm me senti mais brasileiro quando pisei a bordo da Niterói. e conheci as suas instalações. Cheguei à conclusão de que cada oficial de Marinha, que comanda a Niterói ou que participa da sua guarnição, é um verdadeiro sábio, porque tudo hoje nas belonaves é dotado de instrumentos eletrônicos dos mais sofisticados, como V. Ex• viu, e cada oficial tem que ter curso
especializado para manobrar aqueles aparelhos. Portanto,.repito, eu me senti
honrado, orgulhoso em visitar não somente a Niterói como também o estaleiro naval, quando vimos que o Brasil, hoje, através da sua Marinha de Guerra,
estâ construindo uma belonave ainda mais moderna do que a Niterói, cOnsiderada mesmo a mais moderna da América Latina. Congratulo-me, assim,
com v. Ex•, e gostaria, ainda, de mostrar, aos meus pares, a outra parte da
nossa visita, uma visita tambêm de aprendizado, onde colhemos conhecimentos profundos. de oomo a Marinha trabalha. A Marinha, como parte da força
de segurança. ao lado do Exército e da Aeronãutica. garante a nossa segurança. E costumo dizer, como disse lâ, que temos que nos armar, cada vez
mais, para que a paz continue a reinar aqui, principalmente neste mundo tão
conflagrado. E gostaria ainda de falar, aos meus pares, sobre a bravura de V.
Ex•, ao atravessar, num simples cabo de manilha, da Niterói à Constituição,
os dois navios emparelhados ...
o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Em alto-mar.

O Sr. Jorge Kalume (ARENA - AC)- Em alto-mar. E V. Ex• mostrou, nessa ocasião que foi um grande marinheiro, que é um bravo. V. Ex• foi
O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO da Niterói à Fragata Constituição. verifioou que estava tudo correto, que a
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI- Constituição estava em ordem, e voltou à Niterói. para depois ir à União.
CADO POSTERIORMENTE.
Muito obrigado a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
' O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inscrito como o· primeiro orador do dia, a pedido de colegas, fui forçado
a trocar minha inscrição. Agora, falo na hora derradeira da sessão.
Quero assinalar para a Casa e para os Anais, Sr. Presidente, as homenagens tão calorosas, tão significativas, que uma delegação do Senado e outra
da Câmara receberam, de parte da Marinha do Brasil. Um grupo de 9 Senadores e 23 Deputados foi convidado pelo Exmo. Sr. Ministro da Marinha, AImirante Maximiano da Fonseca, para visitar a Marinha de Guerra do Brasil,
que se encontrava em manobras. Convite, Sr. Presidente, feito numa hora
difícil, em que nem o Senado e nem a Câmara podiam se deslocar facilmente,
em virtude de projetes importantes que aqui se discutiam. Mas, deslocou-se a
delegação do Congresso para visitar a Marinha, atendendo ao convite de S.
Ex• o Sr. Ministro da Marinha.
Sr. Presidente, desde a nossa partida daqui de Brasília, fomos cumulados
de uma gentileza a que nem a Câmara, nem o Senado se acham acostumados.
S. Ex' o Sr. Ministro da Marinha, pessoalmente, levou suas despedidas à nossa delegação no Aeroporto de Brasnia, desejando-nos boa viagem e felicidades na nossa visita à Marinha de Guerra. Foi a manifestação de um gesto de
gentileza que calou profundamente na alma e no coração de todos os partici-pantes da nossa delegação.
Chegados no Rio de Janeiro, fomos hóspedes da Marinha, e às 7 horas
da manhã do dia seguinte rumávamos para o Arsenal da Marinha, onde em~
barcamos ~ bordo da nau capitânea da nossa força de fragatas - a Fragata
Niterói, um-a das mais avançadas concepções de navios de guerra de nossa
frota, onde transcorreu toda a nossa visita e os exercícios que nos forairi dados presenciar.
Aí, Sr. Presidente, ao entrar na Fragata Niterói, que é o quinto navio
com este nome na Arma.da br::;asileira, dos quais outros prestaram relevantes
serviços na Independência e em outras fases culminantes da nossa História, aí
fomos recebidos, gentilr;nente, pelo Comandante-em-chefe da Esquadra Sr.
Almirante Paulo de Bonoso Duarte Pinto, e pelo Sr. Almirante Francisco
Aripena Leão Feitosa, Comandante da Força de Fragatas.
O Sr. Jorge Kalume (ARENA- AC)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.

o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -Agradeço o eloqUente e
judicioso aparte do ilustre Presidente da Comissão de Segurança Nacional do
Senado. que foi uma das figuras que ilustrou a Delegação desta Casa, nesta
visita à Marinha de Guerra.
Prosseguindo, Sr. Presidente: a bordo, fomos recebidos por essas autoridades e, ainda mais, pelo Comandante da Fragata Niterói, José Júlio Pedro·
sa, Capitão-de-Mar-e-Guerra, que foi Assessor da Marinha junto ao Senado
Federal, e que tambêm presto1: as homenagens de estilo, de cordialidade à
nossa Delegação.
Assim, Sr. Presidente, nesse primeiro contato, parte dessas autoridades e de toda a oficialidade da Fragata Niterói, assistimos a primeira fase
dos exercícios da fragata, se pôs, barra afora, em alto-mar, dando prosseguimente aos trabalhos de combate que nos foram oferecidos.
Sr. Presidente, a Fragata Niterói como V. Ex' acentuou, faz parte do
grupo de fragatas da Marinha de Guerra brasileira, das mais modernas do
mundo, o gênero fragata, e, das quatro construídas, duasjâ estão a serviço da
Marinha, Niterói e Constituição, :Sendo que duas outras estão sendo construíd~s na Inglaterra, e duas mais no Arsenal de Marinha de nosso País.
São, portanto, Sr. Presidellte, essas fragatas, do nível de armamentos de
projeção como dos mais modernos do mundo. E a Fragata Niterói com 129
metros de comprimento e deslocamento de 3.500 toneladas, com uma propulsão de 50.000 HPs, e uma turbina de 30.000, faz 33 nós de deslocamento.
Uma velocidade que para seu tipo é magnífica. Com uma tripulação de 200
homens, um armamento - pois não é o gênero, não ê o tipo para o qual foi
construída- de apenas dois canhões de 40 mm; dois lançadores de mísseis
Sea Cat; um helicóptero; foguetes Bofors de 375 mm; dois reparos triplos de
torpedo MK 46; um canhão de 4,5 polegadas e mísseis Ikara, essa fragata se
caracteriza pelo combate a_ submarinos e pelo ataque a grandes distâncias
através de mísseis._O canhão_ é apenas uma arma de defesa. Nós assistimos,
Sr. Presidente, aos ensaios do canhão e dos foguetes de bordo e viinos a aita
t~cnica da sua tripulação o alto preparo tecnológico dos comandantes de unidades dentro daquela fragata, das diversas seções que ali funcionaram. E
tudo isso nos transmitiu uma emoção muito cara aos nossos corações de brasileiros, porque ali vimos, através da especializaçãO daqueles oficiais, um
nível técnico que nos encheu a todos de orgulho.
Sr. Presidente, ali assistimos ao ensaio de transporte de carga leve entre
um navio e outro, através de um cabo e depois que passou a Almirante e seu
Chefe de Estado-Maior. o primeiro civil a ser transportado de um navio para
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outro- naquela velocidade, em alto-mar, num simples cabo, que se partido
estaríamos entregues à noite taciturna da morte -- fomOs nós, um dos
membros daquela delegação que o Senado mandou.
Dentre os Senadores que participaram, devo relatar: Senador Cunha Lima, Senador Lomanto Júnior, Senador Mauro Benevides, Senador Gastão
Miiller, Senador José Sarney, Senador Jorge Kalume, Senador Murilo Badaró e Senador Milton Cabral; destes, apenas dois, por motivos invencíveis, não
puderam participar de nossa delegação. Portanto, Sr. Presidente, o Senado lã
se apresentou com uma delegação de nove senadores e, com a exclusão de
dois que não puderam comparecer, sete Senadores estiveram presentes aos
exercícios da Marinha.

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MJ)B - ES) - Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Dirceu Cardoso, eu me congratulo com o registro que V. Ex• faz da visita de uma delegação do Senado e de uma delegação da Câmara dos Deputados à Marinha
de Guerra do Brasil, participando, tomando conhecimento e assistindo aos
exercícios de nossa Armada. Efetivamente, é do maior interesse para o con-:.gresso Nacional que haja esse perfeito intercãinbio entre as instituições permanentes da Pâtria- e a Marinha de Guerra do BraSil é sem dúvida alguma,
entre as nossas armas, aquela que reúne mais tradições- e os representantes
do povo nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. Mas quero também
me congratular com a coragem de V. Ex• fazendo aqui uma constatação. Eu
conhecia de V. Ex• a sua coragem como homem público, decidido nos momentos mais dificeis que este País tem vivido. Conhecia em V. Ex• o talento
do professor, do homem que durante muitos e muitos anos viveu debruçado
sobre os livros, sobre os exercícios, sobre os pianos de a ufa, preparando a juventude. Sabia da sua coragem ao enfrentar, nos debates nesta Casa, às vezes
acalorados, os nossos companheiros da outra Bancada, que se assentam na
Bancada do Governo, mas não conhecia ainda o lado marinheiro de homem
do mar, de lobo do mar que V. Ex• pôde exibir naquela oportunidade ... Meus
parabéns, nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DÍRCEU CARDOSO (MDB- ES) --Agradeço o aparte de V.
Ex•, que ilustrou profundamente o nosso pronunciamento c que revela a conccituação, hoje, que o Senado tem de nossa Marinha através do relacionaM
menta que vimos cultivando ano após ano.
O Sr. Conha Lima (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MPB -

ES) -

Com prazer.

O Sr. Cunha Limo (MDB- PB)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, sou

Non~mbro de

1979

Depois, Sr. Presidente, foi-nos servido um almoço. ~o que eu quero salientar para o Senado. Vai...me desculpar a Marinha, se amanhã tiver de lerestas notas, com esta observação personalissima que faço: quando nos chamaram para o almoço, 25 parlamentares, a maior presença de parlamentares de
que tenho noticia nestes 20_ a_nos de Câmara e de Senado, nunca vi delegação
tão grande, quando entramos na Praça d' Armas onde seria servido o almoço,
Sr. Presidente, pensei que iríamos saborear um banquete extraordinãrio e nos
foi servido, a ex-Ministros, ex-Presidente da Câmara, Presidente da ARENA,
a homens ilustres, como também o Presidente da Comissão de Segurança Nacional do Senado Federal, ao Consultor-Geral da República, que também
ilustrou com sua presença essa visita, o nobre Dr. Clóvis Ramalhete, julguei
que nos fosse servido um almoço que marcasse época em nossa vida de Congressistas. A Marinha, Sr. Presidente, nos ofereceu três pratos: um prato de
carne- um strogonoff- arroz e urila simples salada, demonstrando aquilo
que eu já aprendera na Escola Superior de Guerra, que nessas limitações, nessa simplicidade, sem ostentação e sem mordomia, eles educam aos homens
que se derramam e se desmancham e se desfazem nas mordomias escandalosas.
O Sr. Alberto SOva (ARENA -

PI)- Permite um aparte, nobre Sena-

dor?

O S!l.. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- Sr. Senador, quero aproveitar a
oportunidade para congratular-me com V. Ex•, por essa atitude que V. Ex•
tem sempre mantido nesta Casa; dar a Cesar o que é de Cesar, no momento
preciso, na ·ocasião oportuna. Mais uma vez V. Ex• presta uma homenagem,
neste plenârio, às Forças Armadas e neste particular, à Marinha de Guerra.
E, como última informação, nos fala sobre o que lhe serviram no banquete,
na Praça d' Armas da Marinha. Quero dizer a V. Ex• que tenho tido a oportunidade de, também, visitar, ora cómo Governador do Estado, ora como Presidente de empresas estatais, outras unidades militares do Exército e da Aeronáutica e o princípiO é o mesmo, Sr. Senador, é esta justeza, esta austeridade,
esta presença coristante de uma disciplina que nos empolga a todos. Aproveito, também, o ensejo para dizer que V. Ex• queria experimentar e experimentou o cabo de tr~w~sia de um navio para o outro. Lã na Alemanha, eu ouvi
V. Ex• dizer que foi lã, embaixo, ver de perto as instalações atômicas. Mais
uma razão para eu aproveitar a oportunidade e solidarizar~ me com V. Ex•
pelo elogio que faz à nossa Marinha de Guerra, acrescentando o que acabei
de dizer que isto é normal nas Forças Armadas: na Aeronâutica e no Exérci~
_to, também. ~. por último, congratular-me, mais uma vez, com V. Ex•, por
este espírito de investigação que caracteriza sua ação de parlamentar: ir ver
para poder contar, com exatidão, o que acabamos de ouvir aqui. Meus cumprimentos, Sr. Senador.

eu um desses poucos que, convidados, não puderam comparecer a essa demonstração a convite da Marinha brasileira. Mas neste momento, quero registrar a minha inveja de não ter participado dessa viagem e de não ter preO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador, V. Ex•
senciado a sua coragem bélica enfrentando os episódios a que se referiram os sempre tem intel-rompido os meus discursos com essas homenagens, que semSenadores Jorge Kalume e Lázaro Barboza.
pre me enaltecem e me estimulam. E ex-Governador que foi, de um Estado,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V. V. Ex• pode falar com essa segurança e com essa firmeza com que nos falou.
Agradeço, imensamente, o aparte com que V. Ex• honrou o meu discur~
Ex•. que robustece Q aparte do nobre Senador Lázaro Barboza. E recebo dos
dois, como uma prova de afeição muito grande à minha pessoa, a exaltação so.
Sr. Presidente, continuando, por sobremesa, nos deram apenas um doce
dessas qualidades, que não foram muito bélicas, ~as que foram de momento,
e que depois, quando me arrependi, jâ estava no meio do mar, tinha que che- - um doce apenas, Sr. Presidente- e, ao final, o indefectível café. Isto mos~
gar de qualquer maneira. Não foi muita corageni; Sr. Presidente. Houve até tra, Sr. Presidente, como salientou o meu aparteante, na austeridade de seus
um episódio: quando desci na Fragata Constituição, disSe: .. Sr. Ctini-andante, hábitos, sem derramamentos, sem excessos, sem estravagância, que a MariM
quero ficar neste-navio, gostei mais dele do que d,aquele". UBom, mas o al- nha estava mostrando, ali, como ela vive, dentro das suas dotações orçamenmoço vai ser na outra fragata, V. Ex• vai ter que voltar". "Então, s6 volto pre- tárias e desta disciplina que ela impõe desde a alimentação até a preparação
so". Não ia voltar ... Mas voltei normalmente e gostei imensamente daquele da sua oficialidade e de seus marinheiros. Foi uma aula eloqiientissima que
tratamento recebido ali, de almirantes, e de oficiais da Fragata Niterói e de ela deu, aos Senadores, aos Deputados e ao Sr. Consultor-Geral da Repúblitoda a nossa Marinha.
Sr. Presidente, depois assistimos aos exercícios de tiro, vimos o poder do
fogo, da alta tecnologia dos canhões, da ré e da proa da nossa Fragata Niterói. Soltou o navio um grupo de balões cheios de! ar que subiram ao céu.
Quando haviam desaparecido de bordo da Fragata, atravês do radar, eles localizaram os balões e, automaticamente, quando os balões se enquadraram
no retículo do aparelho, o canhão disparou e assistimos, de bordo da fragata
ao sinal de fogo dos balões descendo em chamas e que o tiro tinha acertado. Quer dizer, vimos o poder de fogo e o exercício magnífico feito pela nossa
Marinha que disparou 16 tiros até a queda final do alvo, mostrando que, pelo
radar, os tiros tinham sido certeiros, o que mostra a eficiência e o preparo da
Marinha.
Portanto, Sr. Presidente, assistimos a 16 tiros disparados num minuto de
disparo, mostrando a eficiência do armamento e da equipagem da nossa Marinha.

ca.

Aquele almoço·, na Praça D' Armas da Fragata Niterói, nos foi oferecido
pela Marinha de Guerra.
Sr. Presidente, fomos saudados, então, pelo Sr. Comandante-em-Chefe
da Esquadra com uma aloCução brilhante, serena e que nos arrebatou, pela
linguagem e expressão das suas palavras, saudando o Senado e a Câmara,
saudando o Congresso, na sua convivência construtiva com a Marinha de
Guerra. Foram palavras eloqüentissimas do Sr. Vice-Almirante Paulo de
Barroso Duarte Pinto, Comandante-em-Chefe da Esquadra de nosso Pais.

O Sr. Jorge Kalume (ARENA -

AC) -

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

Permite V. Ex• um aparte?
ES) -

Pois não.

O Sr. Jorge Kalume (ARENA- AC)- Gostaria de lembrar, uma vez
que V. Ex• estã falando de improviso, não sei se lhe escapou, mas gostaria de
me antecipar, se estíver na sua lembrança, sobre a visita que fizemos à Escola
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que ê conhecida como a "Sagres" da América do Sul, onde se prepara, gra- pulsionam, à força de 50.000 HP, a turbina que gera eletricidade para todos
tuitamente, os homens que vão ajudar a nossa Marinha Mercante. E. outro os aparelhos elétricos. É algo surpreendente.
louvor que quero levantar à Marinha de Guerra Brasileira.
Mais ainda: a Fragata pode combater dentro de uma nuvem nuclear. Hã
até esse aperfeiçoainento técnico avançadíssimo. Quando no meio da nuvem
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Muito grato a V. Ex• e,
nuclear, fecham-se as portas da Fragata. O ar que entra ê filtrado por carboagora, vou referir-me ao dia seguinte da nossa visita.
no irradiado. Entra um ar puro, como se fosse, portanto, uma operação realiSr. Presidente, ali ouvimos também, da parte do Consultor-Geral daRe- zada de um subterrâneo, em que o povo s_e localizasse, fugindo da guerra nupública, este eminente brasileiro que ocupa estas altas funções, numa sau- clear, ou numa fortaleza. A Fragata pode combater em plena guerra nuclear.
dação magnífica, simbólica, numa linguagem expressiva, com que saudou a As ondas de irradiação não afetam seus tripulantes, porque a . Fragata se feMarinha de Guerra, como visitante e membro do Executivo, traçando pala- cha hermeticamente e o ar entra filtrado, através do carbono irradiado.
vras de enaltecimento à vida marinheira de nosso País e à larga contribuição
Foi o ponto alto da nossa observação. E outro ponto mais alto ainda nos
dada pela Marinha à nossa História e à nossa Pãtria. Foi uma saudação que foi dado verificar- é uma observação personalíssima - foi como o desvennos encantou, tambêm, pelos conceitos e pelas sUas afirmações.
damento de um mundo novo.
Finalmente, em nome dos Parlamentares, usou da palavra o nobre SenaSr. Presidente, prestei serviço militar no tempo da Marinha heróica, do
dor Lomanto Júnior que, em palavras eloqUentes e gratas à Marinha de fuzileiro naval, na Ilha das Cobras, muitos anos atrâs.
Guerra, exaltou a nossa Marinha, pela sua contribuição, pelo seu passado
Nessa visita, vi a cordialidade reinante -entre o Almirante e os seus coglorioso, e pela visita que os parlamentares faziam naquela oportunidade, em mandados, a maneira do tratamento cativante de um Almirante para os coque o entrelaçamento entre o Congresso e a Marinha era uma prova dos no- mandados, e o tratamento dos comandados para o Almirante. Aquilo foi
vos tempos que estamos vivendo.
edificante para todos nós. Julgá. vamos que houvesse -uma hierarquia de cima
Recordou o Senador Lo manto Júnior que o priineiro Almirante da pri- para baixo, esmagadora. Não, Sr. Presidente. A maneira como o Almirante
meira Marinha Brasileira foi um baiano, tendo sido da Câmara Municipal, passava a palavra ao Comandante e depois a retomava, a cordialidade reida sempre leal e heróica cidade de Santo Amaro, na Bahia, a manifestação nante entre eles, aquilo nos mostrou outro aspecto da Marinha, nos mostrou
unânime, no tempo do Império, para a criação da primeira Marinha de Guer- o lado oculto da Marinha, que precisa ter destaque, neste País.
ra no País.
O Sr.- Jorge Kalume (ARENA - AC) - Cordial e respeitoso.
Sr. Presidente, findo o almoço, tivemos, então, a fase de observação da
guerra, através do helicóptero, quando, em vários Vôos, pudemos ver a localiO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dentro de uma atmosfera
zação de submarinos, justeza de tiros etc., da qual participou toda a dele- de respeito e hierarquia, maS~ um tratamento coidial, um tratamento fraterno
gação do Senado, experimentando a nova sensação de voar cm alto-mar, de- e amigo do superior com os seus subordinados. Coino a Marinha nos ensi~
colando de bordo de um navio de guerra, sobrevoando o mar imenso, àquele nou, Sr. Presidente, nesta visita!
verde mar bravio, que oscila sobre a grandeza das suas bacias, e o retorno no~
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- V. Ex• me permite, nobre Sena·
vamente ao convés. Foi um mOmento inesquecível de nossa visita o vôo através de helicóptero, que, tinha ainda tubos mísseis aéreos que podiam lançar dor?
contra submarinos ou contra outros alvos a~reos, demonstrando a eficiência
dos meios de ataque de nossa fragata. Em seguida, Sr. Presidente, descemos
para a visitação aos pontos nevrâlgicos da Niterói; ali ê que a nossa surpresa
foi estarrecedora.
·
Sr. Presidente, a sala de comando do navio, os consoles, com a aparelhagem mais sofisticada possível, que não imaginãvamos, vimos ali, e o comandante nos expôs como era dirigido o navio, atravês dos meios eletrónicos sistema de radar. Visitamos, então, Sr. Presidente, os sensores: Radar Plessey,
Radar Signal, dois radares de direção, um sistema IFF, duas alças visuais,
equipamento MAE, um equipamento altamente sOfisticado, que nos des-

- O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Com muitó prazer.

O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Quero dar o meu testemunho. Na
verdade servi ao Exército na Segunda Grande Guerra, como estagiário do
Serviço Mêdico. Declare V. Exf que apreciou essa educação militar. Digo
sempre aos meus filhos que o mais edificante dentro das Forças Armadas é
esse tratamento hierãrquico não autoritário.

1

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) -

Vi como o Tenente e e o !'-

Exatamente.

Tenente tratavam o Capitão, com que respeitO e com que bondade; vi como o
lumbrou. Além de tudo, computadores: Sistema CAAIS 400; Sistema WSA
Capitão tratava o Major; o Major ao Coronel; o Coronel ao Comandante.
401, e Sistema WSA 402. A seguir, passamos para ala de baixo, de onde são
Fiquei deslumbrado com aquela cortesia. Não havia quebra de hierarqUia
dirigidos os tiros, de onde são disparados os mísseis, de onde são disparados
nem quebra de autoridade. Não era nada autoritário, como antigamente
os torpedos contra navios ou submarinos. Ali, então, vimos ó mundo do fututinha-se idéia que o fosse. Deixo este meu testemunho, se bem que não tenha
ro. Tudo atravês de computadores, radares e sensores, em consoles comparti~

lhados.

aquela idade de V. Ex•.

O Sr. Comandante da Força de Fragatas, Vice-Almirante FrancisCo AriO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Antigamente o foi. Foi
pena Leão Feitosa, dava a palavra ao Comandante do Setor. Depois- e cha- algo violento. Hoje, ê diferente. Eu me dava bem com o Sargento, mas a mamo a atenção do Senado para este pormenor - depois que o Oficial- neira como ele nos tratava não era brincadeira, era heróico para o fuzileiro
Comandante daquela Seção expunha como funcionavam aqueles aparelhos, naval.
o Comandante da Força interrdtnphl o Oficial-Comandante e completava as
Nobre Senador Almir Pinto, sou homem que assisto a um desfile militar.
instruções com novos dados, novos informes, revelando seu pleno conheci- Ao passar o Corpo de Fuzileiros Navais, há um arrepio, meu coração bate
mento. Como Comandante do Setor de Fragatas, ele conhecia todos os com- descompassadamente, . os meus olhos marejam, porque é a emoção de tem~
partimentos, todas as seções, todos os departamentos do navio, completava, pos vividos e nunca mais esquecidos.
concluía as exposições dos respectivos Comandantes. Ali, ele nos mostrou
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) - li natural. li a reminiscência da·
como o radar e o sonar localizam os submarinos, e como, de bordo da Fragaqueles tempos passados. Não resta a menor dúvida. ~ o amor à Pãtria.
ta, os computadores enviam e calibram o tiro ou míssil que vai destruir o subO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) --Agradeço o aparte de V.
marino. Os computadores localizam os aviões adversários. Desde que localizados e a imagem do avião cruzado cc;>m o centro do computador, ordena~se Ex•.
o disparo do canhão, na velocidade de dezesseis tiros por segundo.
O Sr. Jorge Kolume (ARENA- AC)- Antes de V. Ex• concluir, gos·

É um mundo novo que vimos na sala que é o cérebro e o coração da Fra- taria de dizer que estou emocionado, e pdt isso o aparteio.

gata.
Sr. Presidente, dali descemos para o Centro de Operações da Fragata,
quando o Almirante Aripena deu a palavra a outro Comandante. Depois de
percorridas todas as seções, onde sempre, invariavelmente, falava o Coman~
dante do Departamento ou da Seção, e depois concluía o Almirante, foi-nos
dada uma imagem magnífica do preparo de nossa Marinha de Guerra. O
Vice-Almirante Francisco Aripena Leão Feitosa concluía as observações e
acrescentava outros dados.
Em seguida, descemos para o Comando do Capitão-de-Corveta Carlos
Carvalho, que nos expôs a possança da Fragata- os motores Diesel que im-

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A Marinha nos emocionou, mostrou-se acolhedora.

O Sr. Jorge Kolume (ARENA- AC)- E constantemente a V. Ex•. Pa·
rece que estou vivendo aquela viagem salutar, feliz, de aprendizado a bordo
da Niterói"e nas instalações da Marinha. V. Ex• não nos mostrou somente
bravura. Neste momento, com este relato minucioso, V. Ex• estâ-nos mostrando que se contagiou com aqueles aparelhos sofistiCados. O seu cérebro,
não obstante esses cabelos brancoS da luta da sua vida; estâ mostrando que é
um verdadeiro computador, porque V. Ex• não deixou falhar nada nessa des-
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crição que estâ oferecendo ao Senado Federal. Mas gostaria, também, que incluísse aquela visita que fizemoS à Diretoria de Hidrografia e Navegação, que
é responsável pela segurança da navegação dos nossos rios e dos nos_sos mares, aquela descrição feita por cada um dos Comandantes; foram quatro ou
cinco oficiais superiores que narraram como eles trabalham, como fazem o
mapeamento para ,a segurança da navegação fluvial e marítima. Muito obrigado.
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nome de todos eles, em nome de todos os que participaram, dos que não puderam ir porque tinham impedimentos invendveis, como o caso do nobre Senador Cunha Lima que s_e encontrava na Paraíba a serviço inadiável e, por isso, falhou. Mas todos estarão aqui a postos nos últimos dias deste mês, para
tributarmos à Marinha as homenagens do nosso apreço e do nosso reconheci·
mente.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que queria deixar aqui, registranO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aprte de do nos nossos Anais a magnífica visita à Marinha de Guerra de nosso País.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
v.' Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre SeSr. Presidente, assim terminamos a v1sü3.-à Fragata Niterói, rumando
para a Baía de Guanabara, onde ela atravou no cais do Arsenal de Marinha, nador Almir Pinto.
ao lado da Fragata ConstituiçãO que serviu de navio de apoio à manobra em
O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE. Pronuncia o seguinte discurso.
alto-mar. Ali, vimos o cuidado do seu Comandante, Capitão-de-Mar-e- Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Guerra,-José Júlio Pedrosa que foi assessor do Sr. Ministro da Marinha junto
Serei b~_ev~ porque_~ tempo que me resta é bem curto e devo dizer que foi
ao Senado e que, segundo me comunicaram alguns oficiais, foi cuidadoso e com·muito- airado que ouvi a palavra do nobre Senador Dirceu Cardoso, faexemplar na manobra até o navio_~n_costar, inagnificamente, ao lado de sua zendo um relatório sucinto do que foi aquela visita que os representantes do
congênere, Fragata Constituição.
Congresso Nacional fizeram à Marinha de Guerra Brasileira.
Sr. Presidente, termina assim o primeiro -dia de visita à nossa Marinha.
É bem verdade que estou saindo para um assunto diferente. Para dizer a
A Marinha nos tinha trazido, a todos nós, uma impressão total, Sr. Pre- esta Cása, a Sua Excelência o Senhor Presidente da República que regressei,
sidente, de que nós nunca mais haveremos de esquecer.
hoje, do meu Estado, com o espírito envolto na mais profunda tristeza pelo
No dia seguinte, então, visitamoso Arsenal e outras instalações da Mari- que lá existe no presente e a incerteza do futuro,jâ que são negros os prognós~
nha. Jã aí recebemos as mesmaS atenções dos seguintes oficiais: Vice- ticoS, e desesperadoras as perspectivas de previsões para 1980, no que concerAlmirante Alfredo Karan, Comandante do 19 Distrito Naval; Vice-Almirant~ ne à estação invernosa.
Hus,o Friedrich Schiek Júnior, Diretor do Arsenal de Marinha; ContraA seca causticante lá está e aqui presentes, por sinal, três Senadores norAlmirante Nayrthonn Amazonas Coelho, Diretor do Centro de Instrução, destinos: Cunha Lima, Alberto Silva e o orador que vos fala neste momento.
Almirante Graça Aranha; e Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Martins, quere- A situação do Nordeste, Sr. Presidente, é a mais difícil, a mais triste que se
presentava o Almirante Freitas, que estava ausente, por impedimento e de possa imaginar. Devo dizer a esta Casa que o problema hoje do N ardeste é
função, e é o Diretor de Hidrografia e Navegação, da Marinha. Ali, então, as um problema de vida ou morte, porque não se compreende uma vida tão mahomenagens e as atenções se redobraram à nossa delegação. E então fomos drasta como essa do Nordeste. Hoje podemos dizer que não se moife de focumulados de tantas atenções e nos fQi__mostrado o_ que a Marinha está cons- me; poderá se morrer de sede, porque falta água para beber, não só para a
truindo. Desde a Diretoria de Hidrografia e Navegação, um departamento criatura humana, mas também para os próprios irracionais. Uma seca, Sr.
importantíssihlõ da Marinha, dos mais importantes, elabora as cartas do Presidente, que enganou a muita gente. Não se pensava que maltratasse tanPaís, de todos os rios, mar etc. E o Arsenal de Marinha onde se constroem to, porque chegou a ser classificada como uma seca verde, como se costuma
duas fragatas do mesmo tipo, moderníssimas; da Fragata Niterói, que havía- dizer no N ardeste. Mas o que lá está é de causar tristeza e até espanto porque
mos visitado e da Fragata Constituição. Construídas essas duas na lngl~terra, nem em 1932 e-1958 - as duas maiores seca$ a que assisti na minha vida- a
e as outras estão sendo construídas_ no Brasil com aperfeiçoamentos maiores calamidade foi" tamanha. As criaturas que nasceram e habitam aquela região
ainda do que as construídas nos estaleiros navais ingleses.
tão madrasta do Nordeste brasileiro estão corr~ndo risco de vida.
Portanto, Sr. Presidente, essa foi uma visita inesquecível, a quem deveO Sr. Alberto Silva (ARENA - PI) - Permite um aparte, Senador?
mos render uma homenagem.
Disse que fiquei entusiaSiilado;-sr:-PresTdente, quando desembarcamos
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Pois não.
no cais do Arsenal de Marinha e éramos 25 representantes. Nunca vi, nós que
O
Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- Queria apenas, para complemenconhecemos este Senado e eu que conheço aquela Casa; nós que conhecemos o
funcionamerito das Comissões Parlamentares de Inquérito, Sr. Presidente. tar as palavras de V. Ex•, dizer que no meu_Estado, o Piauí, de onde regressei
São 9 membros, para reunirmos 4, suamos o topete aqui dentro. Nunca pen- ontem, também, a situação de metade do Estado é absolutamente semelhante
sei que a Marinha pudesse contar com _25 parlan:tentares, de 28 convidados. à do Estado de V. Ex• Ali está se morrendo de sede. Em vários mun[cípios do
Estaào, pessoas iigaàas ão meu grupo político, infõrmaram-me qüe também
NãÕ podia, de maneira nenhuma. E bateu recorde. Esse fato devemos, Sr. Presidente, primeiro: ao convite feito pelo Sr. Mi- se estâ morrendo de sede no Piauí. Pior airida do que a comida, é a água que
nistro da Marinha e pela Marinha de Guerra, e outros, ao AsSessor da Mari- falta em vários municípios do Piauí. E as perspectivas para o futuro, como
nha, aqui na Casa, o Comandante Carlos Augusto Bastos de Oliveira, disse V. Ex•, são sombrias. Queria congratular-me com V. Ex• pelo levantaCapitão-de-Mar-e-Guerra, que amanhã serâ chamado para comandar, tam- mento da questão, ao mesmo tempo que me solidarizo com V. Ex• pela exbém, um navio de guerra de nossa Armada. Esse oficial, moço ilustre, compe- pressão que usa no sentido de alertar as autoridades federais para esse protente, dedicado, de uma argumentação violentamente convincente, foi ele grama que precisa ser feito para o ano de 1980, no sentido de pelo menos miquem conseguiu lugar, em avião da FAB, para desembarcar em Brasília tan- nimizar os efeitos desta seca verde, como bem disse V. Ex•
tos Parlamentares numa hora em que se discutia projetes tão importantes a
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Agradeço o aparte, nobre
cuja discussão e aprovação não podíamos falhar. Se fizemos isso, foi graças à Senador. V. Ex• é um homem vivido, um engenheiro que inclusive exerceu,
gentileza, à atenção do Capitão-de-Mar-e-Guerra Cãrlos Augusto Bastos de com muita dignidade, a governadoria do seu Estado, hoje Senador da ReOliveira, que merece as nossas homenagens por tudo_ que nos foi dado obser- pública, é um conhecedor da Região nordestina, e podendo dizer de cátedra,
var; pelas atenções recebidas, pelo programa que foi executado à risca, sem de conhecimento própriO, aqUilo- que na verdade está a nos causar maiores
uma falha. De maneira, Sr. Presidente, que nós voltamos encantados com a apreensões.
Marinha e com o seu pessoal.
No futuro, sobre o qual falava, há pouco o Senador Alberto Silva, o que
Quando aqui cheguei, Sr. Presidente, nós que havíamos nos reunidos, jâ será da gente nordestina, sobre quem pairam as nuvens da desdita e do sofri~
n,o Rio de Janeiro, com o propósito que temos e que havemos de realizar: de- mento. Fala-se num ciclo de seca no solo nordestino, com as estiagens previspois do dia 20, oferecer ao Sr. Ministro da Marinha, ao Comapdante-em- tas até o ano de 1984- se não forem falsas as previsões dos estudiosos e Deus
Chefe da Esquadra, aos Comandante das Fragatas Niterói e Constituição, da permita que sejam.
oficialidade mais categorizada, aquela que esteve conosco, ao Sr. ConsultorSe tivermoS daqurpara frente, Sr. Presidente, quatro anos de estiagem,
Geral da República e outras pessoas, em nome do Congresso e sob a Presi- não sei o que será do Nordeste, que de certo se tornará inóspito, porque não
dência do Senador Luiz Viana Filho, a quem comuniquei esta idéia, vamos terá condições de ser habitado por qualquer ser vivo.
oferecer, em retribuição, um almoço àquela oficialidade brilhante de nossa
O Sr. Cunha Lima (MDB - PB)- Permite V. Ex• um aparte?
Marinha de Guárf;t para que o Senado, Sr. Presidente, resgate uma dívida de
honra· que contraiu com a nossa Marinha, pelos dois belos e magníficos dias
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)~ Com o maior prazer, nobre
que tivemos em visita às suas instalações e aos seus navios de guerra.
Senador.
O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Nobre Senador Almir Pinto, não ê
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu desejava tecer e o fiz após
haver consultado meus colegas de delegação, que me autorizaram a falar em diferente a situação no meu Estado, a Paraíba, O problema que estã sendo vi-
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vido na Paraíba é idêntico ao do Piauí, ao do Cearâ, a que se referiram há
pouco os nobres Senadores, e creio que o problema é idêntico aos demais Estados da região nordestina. Mas, em época passada, em oportunidade não
muito distante, fazendo um pronunciamento nesta Casa, eu lembrava QUe a
solução para a água do Nordeste era a solução dos poços tubulares. E se se
constatar, se se verificar mais dois anos de seca, conforme se está prevendo
para o Nordeste, somente esse remédio, os poços tubulares, serã a solução
para o angustiante problema que nos aflinge todos os anos, quando se aba·
tem sobre nós essas secas cíclicas.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE) -Agradeço a V. Ex• Tive
exatamente o cuidado de destacar os três nordestinos que estão aqui em plenário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República irâ ao
Nordeste no próximo'dia 23. Justiça se lhe faça. Sua Excelência tem dado,
através dos órgãos competentes, uma racional assistência ao flagelo.
Já tenho dito da tribuna desta Casa, e não devo calar o reconhecimento
dos meus coestaduanos pela patriótica atitude do primeiro Magistrado desta
Nação que, se não é uni favor, ê o reconhecer de um desempenho que lhe é
devido como Presidente de todos os brasileiros.
Não sei, Sr. Presidente, quando terâ fim o sofrrm.enlo da minha ,gente.
Que Deus se apiede, na sua infinita bondade, da sorte tão madrasta de uma
população que tem direito à vida como criatura humana e que goza da bemaventurança de Deus!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se·
nador Cunha Lima.
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Por incrível que pareça, no entanto, até hoje, o INCRA não adotou as
providências necessârias ao cumprimento do decreto presidencial, isto é, até
hoje não indenizou os proprietários.
O que estão esperando, Senhor Presidente?
Um outro choque sangrento, como o de Mari, quando oito pessoas per·
deram a vida, entre soldados da polícia paraibana, camponeses e capatazes?
O que estão esperando, Senhor Presidente, o trucidamento de outro
lider camponês como ocorreu com João Pedro Teixeira?
Não desejamos que a Paraíba volte a viver aqueles dias angustiosos e incertos, das lutas entre camponeses e proprietários rurais, documentadas pela
imprensa da Paraiba entre 1961 1964 e, Pior do que isso, registradas noS car
tórios do Brejo e da Vãrzea, a_través dos atestados de óbito que cobriram de
luto e de terror dezenas de famílias.
Não nos interessam a radicalização e o ódio; a inquietação e a luta entre
irmãos.
Mas não queremos igualmente, Senhor Presidente, a aparente tranqüilidade forçada pela injustiça e pela tutela dos que aliam as pressões do poder
económico à força da autoridade governamental para sufocar o clamor dos
pobres e as reivindicações legítimas do povo.
Urge uma tomada de posição em Alagamar e Piacas. Não se justificam
tamanha insensibilidade e tanta protelação.
O INCRA deve resolver o oroblema com urgência e com responsabilidade, antes que ocupemos de novo esta Tribuna para falar sobre tiroteios e
traçar necrológios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que traO SR. CUNHA UMA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- tar, vou encerrar a presente_~.C!~são, designando para a sessão ordinária de
-amanhã
a seguinte
Senhor Presidente, Senhores Senadores.
Na sessão do dia 21 de junho de 1978, denunciei, desta nobre Tribuna, a
ORDEM DO DIA
perseguição que estava sendo imposta a triais de 2.700 pessoas componentes
-Ide 446 famílias de agricultores residentes nas propriedades denominadas Alagamar e Piacas, nos municípios paraibanos de Itabaiana e Salgado de São
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 104, de 1979 (apreFêlix.
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 837, de
Naquela oportunidade, li a Carta Pastoral então divulgada pelos emi- 1979), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar openentes prelados com jurisdição religiosa na área, D. José Maria Pires, Arce~ ração de empréstimo externo no valor deUS$ 20.000,000.00 (vinte milhões de
bispo da Paraíba, e D. Marcelo Carvalheira, Bispo Auxiliar, documento que dólares norte-americanos) destinado a financiar a execução de obras em setoanalisava em profundidade o clima de tensão existente na região e apelava às res prioritários, tendo
autoridades por soluções prãticas, imediatas e justas.
PARECER, sob n• 838, de 1979, da Comissão:
Em outras ocasiões, usei novamente esta Tribuna, como ocorreu exata- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
mente a 25 de abril e 6 de junho do corrente ano. Voltei a clamar em favor de
-2providências governamentais que efetivern soluções· definitivas para as crises
Votação, em turno únko, do Projeto de Resolução n' 61, de 1979 (apreconstantes entre camponeses e proprietários, tanto em Alagamar e Piacas,
como em Coq_ueirinho e Cachorrinho, no município de Pedras de Fogo, e ain~ sentado pela Comissão de Legislação Social cotrio conclusão de seu Parecer
da na Fazenda Tabu, no município de Pitimbu, todos no Estado da Paraíba. n~" 566, de 1979), que autoriza· a alienação de. terras públicas, no Município de
Tudo. entretanto, tem ficado no plano das promessas e das evasivas, co~ São Félix do Xingu- PA, à Construtora Andiade Gutierrez S.A., para immo, aliãs, acontece com referência a outros problemas do intefésse do povo, o plantação de projetas de colonização, tendo
que jã denunciei exaustivamente no Senado e através de correspondências
PARECERES, sob n•s 567 e 568, de 1979, das Comissões:
para as autoridades responsáveis.
- de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade; e
Parece que hã um acumpliciamento estanho e pouco responsável, espe~
- de Agricultura, favorâvel, com voto vencido do Senador José Richa.
rando que as tensões atinjam níveis insuportáveis e que medidas de força se~
-3jam aplicadas contra indefesos camponeses cujo propósito único se circuns~
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 100, de 1979 (aprecreve ao desejo de continuarem trabalhando na terra que ocupam desde a ín~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 829,
fância e da qual retiram o mínimo indispensável à sua sobrevivência.
Volto hoje a falar sobre o problema de Alagamar e Piacas, porque nos de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
últimos dias a situação naquela área está ficando incontrolãvel.
Pistoleiros e capangas transitam armados nas terras dos agricultores ati~ consolidada, tendo
PARECER, sob n• 830, de 1979, da Comissão:
rando a esmo na tentativa de estabelecerem o pânico ou buscando o pretexto
- de Constituição e Juotlça, pela constitucionalidade e juridicidade.
de um revide que justifique uma 'expedição punitiva'' com tiroteios e mortes.
O gado dos latifundiários· estã sendo solto dentro da lavoura para es~
-4tragâ-la e destrui-la.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 101, de 1979 (apreCercas estão sendo constrUídas em posições estratégicas para impedirem
:sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 831,
o acesso dos camponeses às águas de que se utilizam.
A polícia foi enviada para o local, porém, segundo denúncias de agricul- de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em
tores, sua atuação nãO tertf sido eqUidistante. Pelo contrârio, os policiais esta- Crl 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con·
riam dando cobertura às arbitrariedades cometidas pelos capatazes e capan· solidada, tendo
PARECER, sob n• 832, de 1979, da Comissão:
gas dos proprietários.
Em 1978, às vésperas das eleições, a mobilização desenvolvida pelos agri·
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
cultores, pelos sindicatos rurais, pela Igreja, pela imprensa e por alguns parla-5mentares, conquistou uma vitória que, embora parcial, provocou uma desaceleração na crise.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 102, de 1979 (apre·
É que, o então Presidente da República desapropriou 2.000 dos 13.200 sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 833,
hectares que compõem a região em litígio.
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxorêu (MT) a elevar em
6
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Cr$ 20.000.000,00 (vinte--rriilhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'1 834, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiçat pela constitucionalidade e juridicidade.

-6Votação, em tufno único, do Requerimento n'1278, de 1979, do Senador Leite
Chaves, solicitarido, nos termos do art. 418, inciso-I, do Regimento Interno, a
convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, Joã0
Camilo Penila, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre
o empréstimo corieedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.

-7Votação, em turno único, do Requerimento n9 449, de 1979, do Senador
Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo General Antônio_ Çados de Andrade Serpa, Chefe do Departamento de Pessoal do Exército, pór ocasião de solenidade comemorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército.

-8Votação, em turno único, do Requerimento n'1435 de 1979, do Senador
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n' 60, 1977 (n' 397/75, na Casa de origem), que autoriza
o Poder Executivo a iriSfitLiir" a Fundação Nacional para o Menor Excepcional - FUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n9
124, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de Assistência ao excepcion-al e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dá outras providências.

-9DiscusSão~

em turno único, do Projeto deJ.ei da Câmara n'1 71, de 1979
(n' 23/79, na Casa de origem), do 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, tendo
PARECER, sob n' 766, de 1979, da Comissão:
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta de n'1 1-CF.

-10Discussão, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Senado n'1 267, de
1976, do Senador Itamar Franco; que estabelece critêrios para a aprovação de
projetes florestais e dá outras providências, -tendo
PARECERES, sob n's 589 a 591, de 1979, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Agricultura, contrário; e
- de Finanças, favorável.

-11Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'1 134, de
1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara os professores de deficientes
auditivos aos habilitados em_magistêrio especial de excepcionais, tendo
PARECERES, sob n's 820 a 823, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Educação e Cultura, favorável;
- de Serviço Público Civil, favorável; e
- de Finanças, favorâvel.

-12Discussão, em primeiro turno (ãpteciação preliminar de juridicidade nos·
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'1
192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que· cOnfere aos vendedores autônomos o direito ao 139 salário, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob n' 617, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em
separado, do Senador Bernardino Viana, e voto vencido dos Senadores Franco Montoro e Raimundo Parente.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 455, de adiamento da discussão.)
O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVAN DRO CARREIRA NA SESSÃO DE 31-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Parece-nos que, hoje, o celebérrimo Projeto Andrade Gutierrez será votado, pois acha-se incluso na Ordem do Dia e, como já superamos a fase de
votação, os Srs, Senadores terão apenas lO minutos para encaminhar a votação. Aproveito a oportunidade em que a Mesa me concede a palavra para
trazer alguns esclarecimentos à evidência dos meus ilustres colegas, a fim de
que possamos tomar uma posição definitiVa contra a alienação desses 400 mil
hectares, na ârea amazónica, em favor da Construtora Andrade Gutie-rrez
S.A.
Sr. Presidente, o Governo tem se mostrado sensível aos reclamos para o
encontro de uma política económica autêntica para a Amazônia. Assim sendo, ele refutou, peremptoria-mente, os celebérrimos contratos de risco, anunciados nos idos de dezembro do ano passado e afi~mara que a política Oorestal e econômica da Amazônia seria debatida exaustivamente, seria discutida
às últimas minúcias, a fim de encontrarmos uma equação válida, científica,
verdadeira, para posicionar o grande projeto de desenvolvimento da Amazô·
nia.
O Sr. M_inistro Mârio Andreazza, em um pronunciamento divulgado
pela imprensa, talvez mal compreendido, dissera que já possuía um plano
pessoal para o equacionamento da problemática desenvolvimentista da Amazônia. Logo após a publicação dessa notfcia, o Sr. Ministro desmentiu-a,
também peremptoriamente, dizendo que um projeto económico da Amazônia nã:o poderia ser da lavra de um só homem ou de um grupo, mas de toda a
Nação, que deveria ser envolvida e empolgada na discussão e na procura dos
verdadeiros parâmetros e balizas para o desenvolvimento da Amazônia .. E,
assim, desenvolveu esforços para que o Senhor Presidente da República criasSe um organismo interm1nisterial, composto de dezoito entidades, ·que iria
perquirir todo o acervo de informações e de dados sobre a Amazônia. Depois
deste trabalho, seria elaborado um anteprojeto, ou conclusões, a ser encaminhado ao Congresso Nacional que então se exauriria discutindo, debatendo e
investigando todas aquelas informações coletadas e arrumadas para um verdadeiro projeto de desenvolvimento da Amazônia.
Esses estudos ainda prosseguem, Sr. Presidente; o trabalho foi elaborado
por essa comissão, e o Governo"_Cõntinua, jã nas ãreas de Secretaria-Geral de
Ministério, a colher dados, a compará-los e a enriquecê-los.
Em virtude disso, o projeto ainda não chegou a nível de Congresso Nacional.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, flui por esta Casa, jã a termo de votação, o projeto da Andrade Gutierrez, que pretende implantar um
projeto de colonização numa ãrea equivalente a 400 mil hectares, quando o
Governo ainda não trouxe a lume o seu projeto de desenvolvimento para
toda a Amazônia, que inclui, portanto, esses 400 mil hectares.
DeduzRse que estâ havendo uma incompatibilidade, está havendo um
choque e uma incongruência. Pois, se o Governo ainda não elaborou, ainda
não estruturou, definitivamente, o seu projeto para trazê-lo a nível de COnR
gresso, como pode esse projeto da Andrade Gutierrez receber dos Srs. Senadores passe livre para a alienação de 400 mil hectares, quando é o próprio Ministro do Interior, o Sr. Mátjo Andreazza, que declara, também peremptoriamente, que jamais o Governo Consentirá numa outra Jari? Ela aconteceu num
momento histórico, alega o Sr. Ministro, mas outra Jari não admitiremos.
Ora, o que será o projeto Andrade Gutierrez, em torno de 400 mil hectares,
_senão urna nova Jari? A Jari começou com trezentos e poucos mil hectares e
hoje deve possuir cerca_ de 3 milhões e pouco de hectares.
O própriO Ministro Mário Andreazza negou, no seu pronunciamento, a
transferência do domínio. Dorayante, a Jari ficará reduzida a um milhão e
pouco de hectares que possui hoje, mas pretendia alcançar quase 4 milhões.
E a declaração é de uma inflexibilidade a não pôr dúvidas~_O Sr. Ministro declara: outra Jari não pode acontecer. O Governo brasileiro, consciente
da sua soberania, não pode ficar à mercê de temeridades desta natureza.
Como então votar? Como, então, apreciar um projeto como o da Andrade
GUtíefrez?
Não há razão para isto, enquanto não for elaborado este projeto governainental que está em fase de elaboração, que estã sendo estruturado, que está somando dados.
E tudo indica, Sr. Presidente, que o doverno, neste setor, está andando
cautelosamente, o que merece da nossa parte os maiores en~ômios, pois a fl~
resta ainazônica é uma floresta sui gene ris. Não se pode aphcar na ~mazônt~
um plano de manejo florestal aplicado no Coitgo-Belga, na lndonêsta, nas Ft-
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1ipin8.s, na Austrália. Ela, em virtude da sua pluri-hetero.geneidade, repele esses tipos de manejos, mesmo porque, cientificamente, nmguem conhece manejo sustentável de floresta heterogénea tropical. Os processos de manejo florestal conhecidos são para florestas homogêneas, isto é, florestas com um,
dois ou três espécimes diferentes em toda uma massa fitológica florestal. A
floresta amazónica possui, em média, variando de cento e cinqUenta a duzentos espêcimes diferentes por hectare.

florestal, mas, sabe-se, perfeitamente, qual ê o risco a correr, que é nenhumsabe-se que a madeira existe. A única diferença que se poderia ter era a de,
não havendo um inventário florestal, saber quál a compoSição da floresta e,
conseqUentemente, qual a viabilidade ou a rentabilidade de um projeto dessa
natureza. Nunca o ris~o - era um estudo,_ no máximo, de previabilidade. E,
como V. Ex• salientou bem, o Sr. Ministro Mário Andreazza, imediatamente
por ordem do Senhor Presidente da República, determinou a constituição da~
O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte, quele grupo interministerial, que está ultimando o seu trabalho. Esta palavra
ou esta expressão contrato de risco tomou conta dos jornais, creiou eu, quero
nobre Senador?
admitir, no benefício da dúvida, que esse técnico tenha usado sem saber, exaO SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o ilustre Senatamente, o que dizia. Mas, se sabia o que dizia, deu.. se mal, porque não foi
dor Bernardino Vi3.na, com muita honra.
por nós, acolhida a expressão.
'

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI) - Senador Evandro Carreira,
com todo o respeito que tenho a V. Ex' pelos conhecimentos que detêm de
nossa Região Amazónica, quero dizer a V. Ex•, para conhecimento dos
nobres Senadores que aqui estão, que esse projeto que foi discutido, objeto de
Mensagem do Governo Federal ao Senado, obedeceu ao Estatuto da Terra,
isto é, à Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964. E, de acordo com a regulamentação dessa lei, a iniciativa prívada, as companhi~s de colonização particulares suprem a atuação do INCRA, porque o INCRA não poderia, de maneira nenhuma~ não tinha capacidade instrumental para fazer colonização em
todas as áreas públicas do território brasileiro, principalmente nas terras da
Amazônia Legal, nas terras de fronteira e nas âreas consideradas de segurança nacional pelo Conselho de Segurança Nacional. Esse projeto foi colocado em licitação. Vãrias empresas dela participaram, e a Andrade Gutierrez
S.A. ganhou a concorrência, mediante as condições que estão na Mensagem e
transcritas no parecer do Relator, o nobre Senador Raimundo Parente.
Creio, então, que o Governo procurou agir de acordo com a lei, seguindo especificamente o Estatuto da Terra, que ê de 30-ll-64. Eram esses os esclarecimentos que queria prestar. neste instante, principalmente quando temos. inclusive, uma galeria, hoje, bem ocupada no Senado Federal. Obrigado_ a

V. Ex•
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Ber-

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente, nobre
Senador, e eu não posso deixar de reconhecer o comportamento do Governo,
até agora, pelo menos. Acredito no seu patriotismo, acredito que o Governo
já sabe que a sutileza do arranjo fitozoológico da Amazônia merece um inventário cauteloso, essa posição é uma posição cientifica reconhecida, hoje, por
todas as universidades preocupadas com o assunto.
Quando alguém estupidamente e temerariamente diz que a Amazônia não pode ser vislumbrada do ponto de vista contemplativo, que a Amazônia não pode ser vista como um museu, que a Amazônia não pode ser vista
com os olhos do sonhador, do quimérico, surpreende esta declaração, porque
não hâ ninguém, do ponto de vista conservacionista e preservacionista, que
olhe a Amazônia como um museu. O olhar é do cientista, que já conluiu a instabilidade, a vulnerabilidade de um relacionamento biológico que o homem
não conhece, Sr. Presidente. Eu desafio, desta tribuna, o técnico, no Universo
- não é apenas aqui no Brasil, não, mas no Universo- que já conheça o
equilíbrio hemostâtico do relacionamento vegetal-ailimal, dentro da biota
amazónica. É pura estultice de quem afirma que ê possível o manejo e o aproveitamento racional da floresta amazônica, considerando o seu valor" madeireiro. A floresta amazônicã:- é uma peça- ae um grande complexo biológico,
cuja qualquer perturbação pode prejudicar o funcionamento todo de uma
máquina extraordinária, urdida pela sabedoria cósmica ao sabor de milhões e
milhões de anos. Não é nenhum imbecil que pode dizer onde estã o segredo
daquele equilíbrio. Então, é este segredo que precisa primeiro ser encontrado,
primeiro precisa ser desvendado, para depois traçarmos o grande projeto de
aproveitamento madeireiro. E hã hoje uma corrente majoritária dentre conservacionistas e préservadoilistas de que a floresta ama:zônica não pode ser
homogeneizada. ~ impossível retirar cinco, dez mil hectares de múltiplas es~
pécies que se entrelaçam num trabalho gigantesco e colocar uma só, e hoje se
sabe que qualquer projeto econômico madeireiro exige uma homogeneização,
e a floresta amazônica repele esta homogeneidade. E, Sr. Presidente, pareceme que o Governo estâ mostrando sensibilidade para esta periculosidade de
um suposto manejO sustentável, um suposto racionalismo para o aproveitamento madeireiro da Amazônia, que não existe racionalismo. São palavras
soltas, são palavras jogadas, na justificativa de projetas predadores; são palavras insinuadas para engodar, para mentir ou esconder a ignorância de quem
pretende falar de Amazônia.
O problema amazónico é um problema essencialmente e profundamente
biológico, é a Biologia quem tem de informar fundamentalmente o projeto
econômico para a Amazônia. E eu não acredito que este Governo não seja
patriota. Eu creio no seu patriotísmo, eu sei que ele hã de se a beberar na Biologia, nas informações precisas sobre o complexo amazónico, evitando que
nós tenhamos de transmitir um legado de deserto aos nossos netos e às nossas

nardino Viana, o Estatuto da Terra, como norma reguladora do relacionamento no campo do Direito Agrârio, tem servido apenas de empulhação, e o
INCRA, quando o adota, sempre o faz preocupado em atender a interesses
inconfessáveis; o lNCRA jâ foi considerado por nós um caso de polícia. O
INCRA foi que tumultuou, foi que criou todo esse pandemónio e esse caos
agrârio nO Brasil, porque criado para resolver o problema, procurando um
relacionamento eqUitativo e justo, nunca o fez, pelo contrário, principalmente na Amazônia, cedia a terra e ora tirava, tornava a dar e tornava a tirar,
num tumulto de casa de viúva.
Por isso, nobre Senador, ê que eu estou procurando fazer justiça ao Governo atual. Neste aspecto, convenhamos, ele estâ comportando-se com muita cautela, porque os próprios contratos de risco do celebérrimo Sr. J.
Smithunsen, consorciado com outro valhacouto de sinecuristas e nepotistas,
que ê o IBDF, que nunca cumpriu com as suas obrigações, elaborar um projeto terrível que seriam os celebérrimos contratos -de risco. E este Governo
procurou, logo de saída, repudiar os contratos de risco e afirmar que o
problema do encontro de parâmetros e balizas para o equacionamento da
problemática amazónica seria com base num diâlogo profundo, exaustivo,
com toda a participação da Nação. E eu não posso deixar- como oposicionista ferrenho que sou - de fazer o meu elogio, de reconhecer essa preo·
cupação por parte do Governo. Nós devemos ser justos, no momento em que
hã necessidade de ser justos, e o Governo, agOra, com relação ao projeto da de~cendências.
Andrade Gutierrez, que jâ se vem arrastando, não é obra deste Governo,
Sr. Presidente, o segundo argumento, de que é preciso aumentar a fronpressentiu esta incompatibilidade entre a alienação de 400 mil hectares e o teira grícola deste País, me parece profundamente absurdo. Sr. Presidente, 2
projeto que ele estã elaborando, juntando dados, ouvindo, perquirindo, es- milhões de hectares se oferecem dadivosamente aqui, no cerrado do Centroburtnando todas as informações para o encontro da equação amazónica. Oeste, 2 milhões de hectares! O Nordeste, com suas terras ubêrrimas, precisa
O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? ap~nas de uma técnica de irrigação, de um planejamento cuidadoso, mas já se
sabe qual é o caminho, jâ se tem as balizas, jã se tem os parâmetros para o
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muito prazer, Nordeste e para o serrado; mas, para a Amazônia, não; quem diz que na
nobre Senador.
Amazônia é possível aproveitar madeira mercê de um projeto manejado raO Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Nobre Senador Evandro cionalmente, de uma técnica de sustentação florestal, tudo isso ê conversa fiaCarreira, eu quero agradecer a V. Ex•, em nome do Governo que aqui repre- da, isso não existe.
Hâ experiências que o IMPA estâ fazendo, que o Instituo Agronômico
sento, a altivez de V. Ex• e o senso de justiça que estâ demonstrando neste instante. Paralelamente, se V. Ex• me permite, eu faria uma breve incursão sobre
esse problema de contrato de risco no campo florestal. V. Ex• citou o nome
desse autor alemão que, a título de fazer um trabalho de colaboração entre a
FAO e o IBDF, sugeriu com esse nome. Suponho eu, até, que sugeriu sem saber exatamente o que estava escrevendo em Português, se ê que escreveu em
Português, porque não há o menor sentido de contrato de risco numa ârea

do Norte estâ fazendo, que a própria SUDAM e o IBDF estão fazendo em

Santarém; a própria Jari se debate num campo de procura e de pesquisa.
Nós ainda não temos a última palavra; por que então desequilibrar esta
mãquina portentosa que é a hiléia amazónica, mexendo em múltiplos botões,
quando nós não conhecemos a funcionalidade desta mâquina?

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o nobre Sena·
dor Leite Chaves.
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Ouço V. Ex•, num aparte rãpido.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Evandro Carreira, quando da discussão do projeto de autorização ao Governo Federal de
venda dessa gleba no Estado do Parâ, fomos nós que requeremos o adiamento da sua discussão e votação para o dia de hoje. Solicitei, à época, do INCRA, da FUNAI e do Departamento Nacional da Produção Mineral infor~
mações, sobre notícias de garimpagem de ouro e de diamante e metais raros
naquela ãrea; solicitei informações da FUNAI se ali havia localização de
índios; solicitamos, também, do INCRA, se ali havia o registro de posseiros
que, segundo denunciavam, iriam a· mais de 300, naquela ârea. Como esses
documentos não nos chegaram às mãos, porque somente com eles estudaremos, fundamentadamente, a decisão desta Casa, quero convocar V. Ex•, que
tem sido o pregoeiro na defesa da Amazônia, para que, com esses documentos, possamos chegar a um denominador comum e discutir com base, com
fundamento, com informes de órgãos oficiais, sobre a ocorrência, seja de garimpagem de ouro e diamante, seja da presença de índios, seja da presença de
posseiros na área, para, então, o Senado decidir, soberanamente e com base,
essa venda. Era o que queria dizer a V. Ex•

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Evandro Carreira, eu
aguardo a inclusão na Ordem do Dia deste projeto, para discuti-lo. Venho
acompanhando-o desde a Comissão de Agricultura, e o surpreendi no Senado. Posso dizer a V. Ex• que ele violenta todas as normas; é uma violência
contra o interesse nacional, é uma violência contra a pretensão de posseiros
futuros, é uma violência contra as normas gerais e, sobretudo, contra o Regimento. Veja V. Ex• que um ilustre Senador desta Casa, na Comissão de Constituição e Justiça, chegou a dispensar documentos fundamentais, na forma do
Regimento, na forma do art. 413, para que este projeto fosse aprovado. E
digo mais a V. Ex•, se não fosse a nossa interferência naquela cirCunstância,
isso jã teria passado por todas as comissões. Veio o projeto desvestido de todos os documentos, sem condição alguma de ser aprovado por esta Casa.
Como os meus dados são mais aprofundados, em relação a isto, e um aparte
não haveria de exaurir as razões que trazemos para esta Casa, eu me limito a
congratular-me com V. Ex• E confesso que se o Senado aprovar este projeto,
estará se comprometendo à luz dos mais elevados interesses nacionais. O projeto não satisfaz a lei, o projeto não satisfaZ o Regimento, o projeto ê conO SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Dirtrário aos interesses nacionais. um regime democrãtico, fundado no voto da
escolha popular, jamais poderia admitir, nem em sonho, uma violência desta ceu Cardoso, eu sou testemunha do seu devotamento à causa amazónica e,
natureza. O projeto, em última anâlise, representa uma especulação imobi- principalmente, à causa ecológica. Não é de hoje,jâ ouvi discursos de V. Ex•.
chorando amarguradamente a dCvastação do Espírito Santo, a destruição daliária das maiores.
quela floresta grandiosa e opulenta, o desaparecimento do Sebastião de ArruO SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Nobre Senador Leite d3: que, hoje, custa no mercado internacional o preço de ouro. Hoje se vende
·chaves, eu posso falar de cátedra, dize:ndo-lhe que a Nação e a humanidade a madeira Sebastião de Arruda por quilo, não é nem por metro cúbico, é por
contraíram junto a V. Ex• uma dívida tão grande e incomensurável, que nós quilo. E1 no entanto as espécies jâ rareiam.
não poderemos avaliar, hoje, inquestionavelmente, o seu comportamento;
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
quando da discussão deste projeto e dos projetas agropecuârios do distrito da
SUFRAMA em Manaus mereceram sempre um comportamento em sintonia
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço V. Ex• com
com os princípios da ecologia.
muita honra.
E agora, ilustre Senador Leite Chaves, como atestado de que V. Ex• é
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Evandro Carreira,
síntese deste pensamento que empolga, hoje, a nacionalidade, e principalmente esta mocidade, os estudantes do Brasil, que desde a primeira hora saíram como Relator do projeto em uma das Comissões, gostaria de dizer a V. Ex•,
de lança em riste defendendo a Amazônia, talvez eles, Sr. Presidente, estejam em primeiro lugar, que este projeto não é da Andrada Gutierrez. O Congresmais perto daquela força sublime do que nós, que nos empolgamos com este so votou uma lei autorizando o INCRA a colonizar as terras brasileiras. E o
problema. Mas o jovem, mais próximo, talvez, do índio do que do homem INCRA é o órgão de colonização nacional, autorizado pelo Congresso a famaduro, ele, em sintonia cósmica, perCebe o perigo que se advinha nos hori- zer colonização para milhares de famílias brasileiras que andam a busca de
zontes ecológicos, a destruição da Amazônia. E eles, como vão receber este terra neste País cheio de terras para dar a essas familias. E, quero dizer apenas
que se trata de um projeto do INCRA para localizar famílias brasileiras que
legado, foram para as ruas e estão nas ruas, Sr. Presidente.
Peço licença ao meu ilustre colega, logo em seguida lhe darei o aparte. estão necessitando, atravês de uma colonizadora, de uma empresa que vai-se
Permitam~me ler esta declaração do Movimento de Defesa da Amazô- encarregar de tomar terras, instalar obras e repassar para as famílias obrigatoriamente, senão as terras revertem, no 69 ano, para 'as mãos da União.
nia, do Distrito Federal:
Como relator do projeto, conhecendo o projeto, conhecendo a sua finalidade
O Movimento de Defesa da Amazônia do Distrito Federal vem que é essencial para milhares de famílias que estão querendo lotes para colomais uma vez, se posicionar de público diante de um ato que atenta nizar, não são terras para a Andrada Gutierrez mas para familias, estamos de
contra os interesses do povo brasileiro, favorecendo os grandes gru- pleno acordo, a maioria, em que todos, inclusive a Minoria, tenham tempo,
pos econômicos, na sua voracidade desenfreada e imediatista por mais uma vez, de analisar o projeto. A Maioria concordaria com a proposta
nossas riquezas.
do nobre Senador Dirceu Cardoso, que é justa, se é que padece alguma dúviO Congresso Nacional, atravês do Senado Federal, tem a gran- da sobre o projeto. Que se analise e se tome uma decisão em favor dessas mide responsabilidade, com a Nação e seus anseios, de rejeitar proje- lhares de famílias que estão precisando que o Governo as ajude a ocupar suas
tas como o de alienação de gigantescas âreas a um só grupo econô- terras. E que essa decisão seja tomada com bom senso e não sob o impacto de
mico, semelhante a este da Andrade Gutierrez, que será votado nes- anãlises apressadas, sob a motivação aparente de que essas terras não devam
ta data.
ser cedidas a uma grande empresa, como é a Andrada Gutierrez, que, realChegou o momento de modificarmos esta política entreguista, mente, não serã dona de terra nenhuma. Muito obrigado.
que premia o grande capital, sacrificando milhares de brasileiros
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, a
sem terra para a sua subsistência. Os recentes acontecimentos do Sul
do Parã deixam bem claro o que tem sido a política de distribuição gravidade do problema, agora, atinge a um índice desesperador, porque nos
de terras neste País: enquanto se presenteia com latifúndios de parecia que o projeto teria sido uma proposição da Andrada Gutierrez ao IN400.000 ha e até maiores, riquíssimos em recursos florestais, ouro, CRA. Mas, desde que V. Ex• reconhece que o projeto é da lavra do INCRA,
diamante e minerais estratégicos, tais como manganês, berílio, a coisa toma uma outra dimensão. O INCRA é considerado, por nós, como
bârio, nióbio, tântalo, cassiterita, tungstênio, etc., milhares de pos~ caso de polícia. A coisa é mais grave. Eu pensei que fosse da lavra da Gutierseiros, pequenos colonos atraídos pelo INCRA e grupos indígenas, r~, é do INCRA. Então, é espúrio; é incompetente e absurdo. Temos que coverdadeiros donos da terra, são barbaramente violentados nos seus lonizar, meu ilustre Senador, o cerrado, temos é que repor o equilíbrio das
terras devastadas do sul do País, do Paranâ e de Santa Catarina. Não é derrumínimos direitos, em flagrante contradição com as leis vigentes.
Sendo mais uma questão de interesse nacional, voltamos nos- bar a Amazônia, para aumentar fronteira agrícola ...
sa atenção para o plenário desta Casa e esperamos que o comportaO SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pediria a V. Ex• para não conmento dos Senhores Senadores seja pautado pelo dever, patriotisceder mais apartes.
mo, bom senso e justiça.
-Pela participação 'do._povo Amazónico nas decisões
O Slt. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Isto é uma estupidez
-Pela paralisação das licitações de terras pelo INCRA
inominável, Sr. Presidente, querer aumentar a fronteira agrícola, derrubando
-A Amazônia ê nossa!
a floresta amazôniéa ou querendo implantar projeto de colonizaçã.o numa
Brasília, DF., 31 de outubro de 1979.
área que ainda não se conhece ...
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em face do processo inflacionário que estamos vivendo. Mas as necessidades
desses Esta,dos exigem esse expediente. E, evidentemente, cabe ao represen~
tante do Estado debruçar-se sobre as causas~ os motivos que poderão justifiO SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Pois não!
car o recurso a essas solicitações. E, sobretudo, seus objetivos e sua aplicação.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Esse descrédito do poder público,
Exemplificamos, até mesmo, com o caso de Pernambuco. Há pouco temno que se refere à colonização, é patenteado, inclusive, pelo fiasco de inúme- po, o seu atual dirigente solicitou autorização para o aumento da sua dívida
ros projetes de colonização, anunciados atê pelo órgão de desenvolvimento consolidada, levantando um empréstimo no exterior. Uma obra que, segundo
do qual o Senador José Linsjâ foi Superintendente, durante tantos anos. Um a orientação do atual Governo, ê considerada prioritária no seu programa
dos itens, na pauta das programações da SUDENE, de planos diretores e de administrativo. Confesso que discordo dessa prioridade que foi dada à obra
planos de desenvolvimento regional, era exatamente, dentro do Nordeste, es- para a qual ele solicitou o empréstimo externo. Mas, como representante do
tabelecer os famosos planos de colonização no Maranhão, ...
Estado de Pernambuco, nesta Casa, não nos julgamos em condições de conO SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Na Transamazônica. trariar o pedido, não porque temêssemos contrariar poderosos, se estivéssemos convencidos de que ele era malsão ao Estado. Mas, evidentemente que
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Pois bem, ficou tudo a meio de ca- um programa de alta envergadura, de investimentos, é sempre passível de
minho. E quando o INCRA tomou essa cognominação INCRA, hâ quem di- controvérsia, e não gostaríamos que, amanhã, o Governo que lã estâ
ga, talvez com procedência, que é Instituto Nacional Contra a Reforma dissesse ao seu final, que o fracasso de sua administração se devia à Oposição,
Agrária, porque, no Nordeste, tem 50% das terras que estão nas mãos dos la- ao ter obstaculizado referida pretensão. Por isto, fomos favorável à concestifundiários sem utilização, e nem INCRA, nem SUDENE. nem Governo Fe- são do empréstimo, embora, se tivéssemos a responsabilidade de dirigir o Esderal, através de qualquer outro órgão, realiza aquilo qüe deveria ser feito, tado, não o fizéssemos, pelo menos nas bases em que o pedido foi feito.
que é a reestruturação agrária deste País.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, queremos deixar muito claro,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Corretam ente, nobre talvez para esclarecimento do ilustre Líder do Governo, que esta é uma daquelas
matérias que não coinpoftarri fechar questão. Evidentemente que cada
Senador.
Sr. Presidente, encerro o meu discurso, agradecendo a benevolência de um dos integrantes da Bancada do MDB é livre paiã. votar como julgue devido; não cabe orientação de Liderança. Pessoalmente, inclusive como fidelidaV. Ex• em me conceder mais esses minutos. (Muito bem! Palmas.)
de à nossa orientação, qile ju:tgãmos sempre coerente nesta Casa, esclareçeDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR MARCOS FREI- mos que, no caso específico, estaremos de acordo com a orientação dos ilusRE NA SESSÃO DE 3/-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO tres representantes do Paraná, companheiros de Bancada. Eles é que poderão
melhor aquilatar a conveniência, a necessidade, a utilidade, a imprescindibiliDO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
1 dade ou, quem sabe, a nocividade deSse empréstimo.
O SR. _MARCOS FREIRE (MDB- PE. Para encaminhar a votação.)
Portanto, Sr. Presidente _e Srs. Senadores, eram esses os esclarecimentos
- Sr. PresJdente, Srs. Senadores: .
.
. _ _ que queríamos prestar, e, em nome da Liderança: dizer que cada um dos inte0 nobre Senador Jarbas Passarmho mvocou precedentes da Com1ssao grantes desta Bancada tem plena liberdade de votar como bem lhe aprouver.
de Economia relativamente à apro~a~ã.o de pedidos de empréstimo-s internos • Temos posição firmada a respeito, e embora tenhamos votado anteriormente
o~ externos po_r Esta~os ou Mumctptos. S.. E~• recordo~_ que ~ouve uma a favor de projetes semelhantes de outros Estados, poderemos vir a votar
onentação praticamente assente naquela com1ssao, e que amda hoje perdura, contra agora se assim for a orientação de companheiros da Bancada do Esde que, malgrado as reservas com que esses pedidos são recebidos no Con- tado d'o Para~á.
gresso Nacional, não caberia a nós assumirmos o ônus de impedir a concessão desses empréstimos.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
A análise que temos feito na referida comissão técnica; sucessivas vezes,
RESENHA DAS MATliRIAS APRECIADAS DE 19 A 31
evidencia que os Estados e os Municípios brasileiros se encontram extreDE OUTUBRO DE 1979
mamente enfraquecidos, do ponto de vista financeiro, esvaziados mesmo,
sobretudo depois da Reforma Tributária de 1965. Ao lado dos seus possíveis
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno).
aspectos positivos, a referida reforma levou a uma concentração muito-grande do poder da União, inclusive em termos de arrecadação de recursos públiProjetos desarquivados nos termos do art. 367, in fine, do Regimento Intercos, de tributos em geral.
no:
Sr. Presidente, aquela comissão técnica admitiu que muitas das entidades
Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1978- Senador Franco Montoropolíticas que solicitavam os referidos empréstimos não teriam condições de
saldá-los no devido tempo, apesar dos pareceres de órgãos técnicos do Execu- dispõe sobre o salário mínimo profissional dos Advogados em regime de retivo atestarem o contrário. E a minha posição pessoal, em grande parte en- lação de emprego. Sessão: 22-10-79. (Requerimento n' 392(79).
Projeto de Lei do Senado n9 78, de 1978- Senador Josaphat Marinho
dossada por vários companheiros da Comissão de Economia, é a de que, apesar disso~ de tais empréstimos virem a se-constituir em possíveis bombas de - proíbe a dispensa do empregado que haja reclamado, ou dado motivo areretardamento que explodiriam amanhã, quarldo esses Municípios não tives- clamação, administrativa ou judicial. Sessão: 26-10-79 (Requerimento n9
sem condições de saldar os seus débitos, apesar disso, como Casa políticã. que 419(79).
somos, deveríamos endossar a orientação favorável do próprio "Governo Projeto aprovado em 19 Turno
Federal. Ele, no final das contas, era e é o responsável pelo esvaziamento fiProjeto de Lei do Senado n' 231, de 1979- Senador Orestes Quêrciananceiro dessas entidades políticas menores, e que fez com que os Estados e dá nova redação ao§ 69 do art. 36 do Decreto n9 2.044, de 31 de dezembro de
os Municípios tivessem-que recorrer ao aumento de sua dívida consolidada, !.908. Sessão: 29-10-79.
extrapolando o limite normal de endividamento. E dizíamos nós, sobretudo
em relação aos empréstimos através do BNH, que amanhã, quando se carac- Projetos aprovados e enviados à Comissão de Redação
terizar a impossibilidade desses empréstimos serem pagos, a União vai ter que
Projeto de Lei do Senado n9 201, de 1979- Senador Nelson Carneiroarcar com os seus ônus. E afirmamos certa vez: vai ter, então, que assumir os introduz alterações na Lei dos Registres Públicos, compatibilizando-a com o
encargos desses empréstimos e possivelmente partir para uma anistia que, vigente Código de Processo Civil. Sessão: 08-10-79.
nesse caso, possivelmente terâ que ser ampla, geral e irrestrita.
Projeto de Lei da Câmara n' 25, de 1979 (n' 2.146(76, na Casa de oriOra, Sr. Presidente, fizemos ligeiro histórico para- responder à argiiição gem)- introduz modificações na Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que foi levantada pelo ilustre Senador Jarbas Passarinho, c-orno Líder do Go- que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Sessão: 17-10-79.
verno, que inv-ocou fatos de toda a procedência. Estamos assim, ratificando a
Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1979 (n' 1.123/79, na Casa de oriorientação por ele invocada. E diríamos mais: em relação específica a cada gem)- de iniciativa do Senhor Presidente da República- altera disposições
caso de empréstimo, aqui em Plenário, onde a decisão é menos técnica do que do Decreto-lei n' 167, de 14 de fevereiro de 1967. Sessão: 23-10-79.
política, nós, pessoalmente, nos orientamos pela posição dos nossos compaProjeto de Lei do Senado n' 268, de 1979- Senador Humberto Lucena
nheiros de Bancada que pertençam ao Estado requerente.
- dá nova redação ao inciso VIII do art. 69 do Código de Processo Penal.
No caso, por exemplo, do Estado do Paraná, dizemos a V. Ex' que não Sessão: 24-10-79.
nos sentiríamos em condições de ser a favor do empréstimo se os companheiEmenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1979 (n'
ros daquele Estado fossem contra esse empréstimo, e vice-Versa, evidente- 3.208/75, na Casa de origem)- altera dispositivo da Consolidação das Leis
mente, o empréstimo, em sr, -mi situação atual, não seria recomendável, até do Trabalho. Sessão: 25-m-79.
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Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1979 (n 9
1.328(75, na Casa de origem)- altera a redação do art. 42 da Lei n• 5. 764, de
16 de dezembro de 1971, que .. define a Politica Nacional de Cooperativismo,
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dâ outras providências". Sessão: 25-10-79.
.
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1979 (n'
925/79, na Casa de origem)- retifica, sem ônus, a Lei n9 6.597, de 19 de dezembro de 1978, que uestima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 1979". Sessão: 30-10-79.
Projeto de Lei do Senado n' 234, de 1979-DF- fixa os valores de retribuição de empregos das categorias furicionais de Biólogo, Técnico de Turismo, Técnico de Educação Física e DespOrtos e de Agente de Turismo, do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro
de 1973. Sessão. 30-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1978- Senador Orestes Quérciaacrescenta parágrafo único ao art. 476, da Consplidação das Leis do Trabalho. Sessão: 30-10-79.
~
Projeto de 'Lei do Senado n9 33, de 1979 - Senador Marcos Freire que revoga o item Vlll do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 30-10-79.
Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1979- Senador Franco Montoroestabelecendo que a atualização de tributos não poderã exceder o índice oficial da correção monetária. Sessão~ 30-10-79.
Projeto de Lei do Senado n9 168, de 1979- Sen~dor Nelson Carneirointroduz alteração no art. 42 da Lei das Contravenções Penais, para o fim de
aumentar a multa pecuniária ali prevista. Sessão: 30-10-79.
Projeto de Lei do Senado n9 217, de 1979 -_Senador Nelson Carneiroacrescenta item V, ao art. 48 do Código Penal, para considerar circunstância
atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor abandonado. Sessão: 3010-79.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1976 (n'
3.044/76, naquela Casa)- Senador ltalívio Coelho- introduz parãgrafo no
art. 84 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da incompatibilidade prevista no caput do artigo os Vice-Prefeitos Municipais. Sessão: 31-10-79.
Projeto de Resolução n9 99, de 1979 ~Comissão de Constituição e Justiça- suspende a execução do§ 1• do art. 212 e do art. 215, ambos da Lei n•
1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituí o Cddigo Tributãrio de Manaus,
com a modificação introduzida pela Lei n9 1.138, de 23 de junho de 1972, do
mesmo Município. Sessão: 31-10-79 (Extraordinâria).
Projetos aprovados e enviados à promulgação
Projeto de Resolução n• 67, de 1979- Comissão de Economia- 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. Sessão: 3-10-79 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n9 64, de 1979- Comissão de Finanças- autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo de USS 80,000,00.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos),
destinado a compor o aumento de capital da Companhia do Metropolitano
de São Paulo- METRO. Sessão: 4-10-79 (Extraordinãria).
Projeto de Resolução n9 65, de 1979- Comissão de Economia- 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. Sessão: 4-10-79
(Extraordinãria).
Projeto de Resolução n9 66, de 1979 - Coni.issão de Economia - 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. Sessão: 4-10-79 (Extraordinãria).
Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1978 (n' 141/78, na Câmara dos
Deputados)- aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Presidente daRepública, relativas ao exercício de 1977. Sessão: 8-10-79.
Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1979 (n' 15/79, na Câmara dos
Deputados) - aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países LatinoAmericanos e do Caribe Exportadores de Açúcar- GEPLACEA. Sessão:
8-10-79_
Projeto de Resolução n9 56, de 1979- Comissão de Constituição e Justiça- suspende a execução dos artigos 172 e 173 da Lei n• 1.442, de 17 de dezembro de 1966, do Município do Botucatu, Estado de São Paulo. Sessão:
8-10-79.
Projeto de Resolução n9 17, de 1979- Senador Itamar Franco~ altera
o Regimento Interno do Senado Federal._ Sessão: 9-10-79.
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Projeto de Resolução n9 68, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, a elevar em Cr$
22.060.047,8~Jvinte e dois milhões, sessenta mil, quarenta e sete cruzeiros
•Oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
'9-10-79.
Projeto de Resolução n' 69, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, a elevarem 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 divida consolidada. Sessão: 9-10-79.
Projeto de Resolução n' 70, de 1979 - Comissão de Economia- 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 oiten·
ta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centa·
vos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 9-10-79.
Projeto de Resolução n9 71, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
3.512.334,54 (três milhôes, quifiheritos e doze mil, trezentos e trinta e quatro
cruzeiros e cinqüenta e qUatro centavoS) o montante de sua dívida consolida·
da. Sessão: 9-10-79.
Projeto de Resolução n9 72~ de 1979- Comissão de Economia- 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. Sessão: 9-10-79.
Projeto de Resolução n9 73, de 1979- Comissão de Economia- autoriza'a Prefeitura MuiticiPal 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. Sessão: 9-10-79.
Projeto d~ Resolução n9 77, de 1979- Comissão de Economia- 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 dfvida consolidada. Sessão:
11-10-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n' 78, de 1979- Comissão de Constituição e Justiça- suspende a execução da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, do Estado de São Paulo. Sessão: 11-10-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n9 79, de 1979- Comissão de Constituição e Justiça -suspende a execução do art. 247, da Resolução n9 4, de 24 de novembro de 1971, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiãs. Sessão: 11-10-79
(Extraordinãria).
Projeto de Resolução n• 80, de 1979- Comissão de Constituição e Justiça - suspende a execução da alínea a, do item 19 do inciso I do art. 106 do
Decreto-lei Estadual n9 5J15, do Rio de Janeiro que instituiu o Código Tribu·
tãrio do Estado. Sessão: 11-10-79 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n' 81, de 1979- Comissão de Economia- autoriza o Governo do Estado de Mínas 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, Sessão: 11-10-79 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n9 1, de 1979- Senador Itamar Franco- altera o
art. 402 da Resolução n' 93(70, alterada pelas de n•s 21/71, 66/72, 31/73,
62/73 e 21/74 (Regimento Interno). Sessão: 17-10-79.
Projeto de Resolução n9 74, de 1979 - Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçú, Estado de São Paulo, a elevar
em ÇrS 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. Sessão: 17-10-79.
Projeto de Resolução n• 75, de 1979 - Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 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. Sessão: 17-10-79.
Projeto de Resolução n9 76, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqilenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada. Sessão: 17-10-79.
Projeto de Resolução n9 82,- de 1979- Comissão de Economia- autoriza a · Prefeitura Municipal de Barra Bonita (SP) 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. Sessão: 18-10-79.
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Projeto de Resolução n• 83, de 1979- Comissão de Economia- autoProjeto de Resolução n• 97, de 1979- Comissão de Economia- autoriza o Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP (SP), a riza a Prefeitura Municipal de campo Grande (MS) a elevar em Cr$
contratar op~ração de crédito no valor de Cr$ 64.101.969,82 (sessenta e 207.692.149.08 (duzentos e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento
quatro milhões, cento e um mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros e oi~ ·e quarenta e nove cruzeiros e oito centavos) o montante de sua dívida consoli~

tenta e dois centavos). Sessão: 18-10-79.
Projeto de Resolução n• 86, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a elevar em 14.235.000,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada. Sessão: 18-10-79.
Projeto de Resolução n• 87, de 1979- Comissão de Economia- auto·
riza 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-

dada. Sessão: 25-10-79 (Extraordinãria).
Projeto de Resolução n• 98, de 1979- Comissão de Economia -autoriza o Departamento de Águas e Energia Elêtrica- DAEE (SP) a contratar
lhões, setecentos e sessenta e três mil cruzeiros). Sessão: 25-10-79 (Extraordinâria).
Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1979 (n• 29/79, na Casa de origem)- autoriza o Senhor Presidente da República, General João Baptista de

te de sua dívida consolidada. Sessão: 18-10-79.
Projeto de Resolução n9 90, de 1979- Comissão de Economia- auto-

Oliveira Figueiredo, a ausentar~se do País, na primeira quinzena de novembro do corrente ano, em visita oficial à República da Venezuela. Sessão:

operação de crédito no valor de Cr$ 420.763.000,00 (quatrocentos e vinte mi-

riza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) a elevar em Cr$ 29-10-79.
200..000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida conProjetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
solidada. Sessão: 18-10·79.
Projeto de Decreto Legislativo n• lO, de 1979 (n• 9/79, na Câmara dos
Projeto de Lei do Senado n• 159, de 1976-Complementar Deputados),- 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, assinado em Brasília a lO de janeiro

Nelson Carneiro -

Senador

altera o§ 19 do art. 49 da Lei Complementar n9 26, de ll

de setembro de 197 5. Sessão: 2-10-79.

de 1979. Sessão: 22-10-79.
Projeto de Decreto Legislativo n• li, de 1979 (n• 10/79, na Câmara dos

Projeto de Lei do Senado n9 212, de 1979 - Senador Nelson Carneiro institui cOntribuição sobre o custo do prêmio dos seguros de vida e acidentes
pessoais, para fins de amparo aos idosos, e dã outras providências. Sessão:

Deputados)- 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 Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em

3·10-79.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1976 (n•
448/75, na Casa de origem)- institui o Plano Nacional de Moradia- PLA·

Brasflia a 10 de janeiro de 1979. Sessão: 22-10-79.
MO, destinado a atender às necessidades de moradia das pessoas de renda
Projeto de Resolução n• 85, de 1979- Comissão de Economia- auto- mensal regular até 5 (cinco) salários mínimos, e dá outras providências. Sesriza o Departamento de Águas e Energia Elêtrica - DAEE (SP) a contratar são: 16-10-79.
operação de crMito no valor de Cr$ 248.101.481,16 (duzentos e quarenta e
Projeto de Lei do Senado n' 125, de 1974-Complementar - Senador

oito milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e dezes-

Adalberto Seria, que modifica a redação do art. 49 da Lei Complementar n9

seis centavos). Sessão: 23-10-79.
11, de 25 de maio de 1971, e dá outras providências. Sessão: 18-10-79.
Projeto de Resolução n• 88, de 1979- Comissão de Economia- autoProjeto de Lei do Senado n• 237, de 1979 - Senador Murilo Badaró riza a Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) a elevar em Cr$ 380.401.485,00 altera a redação do art. 9• da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, e dã outras
(trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e providências. Sessão: 18-10-79.

cinco cruzeiros) o montante de sua dívida. Sessão: 23-10-79.
Projeto de Resolução n9 92, de 1979 -Comissão de Economia- auto-

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 43, de 1975 (n9
973/72, na Casa de origem) -torna obrigatório o uso de dístico, recomen~

riza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 61.955.000,00 dando a eliminação das embalagens de comeieialiZação após sua utilização.
(sessenta e um milhões, novecentos e cinQ.üenta e cinco mil cruzeiros) o mon- Sessão: 18-10-79.
tante de sua dívida consolidada. Sessão: 23-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 120, de 1979- Senador Nelson CarneiroProjeto de Resolução n9 84, de 1979 -

Comissão de Economia - auto-

riza 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. Sessão: 24-10-79 (Extraordi-

altera a redação do caput do art. 729 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943. Sessão: 18-10-79.
Projeto de Lei do Senado n' 222, de 1979-Comp1ementar - Senador
Tarso Outra- altera a redação do inciso III do art. 108 da Lei Complemen-

nária)
tar n9 35, de 14 de março de 1979, referente à competência dos Tribunais de
Projeto de Resolução n• 89, de 1979 -Comissão de Economia- auto- Alçada. Sessão: 22·10-79.
riza a Prefeitura Municipal de Sapiranga (RS) a elevar em Cr$ 119.462.238,00
Projeto de Lei do Senado n• 201, de 1979- SenadorNelson Carneiro(cento e dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trin-

altera a Lei dos Registras Públicos, compatibilizando-a com o vigente Código

ta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-10-79 de Processo Civil. Sessão: 29·10-79.
(Extraordinária).
Projeto de Lei do Senado n• 287, de 1979- Senador Aloysio ChavesProjeto de Resolução n• 91, de 1979 -Comissão de Finanças- autori- altera o art. 20 do Decreto-lei n• 3.688, de 3de outubro de 1941 (Lei das Conza a Prefeitura do Município de São Paulo (SP) a realizar operação de em- travenções Penais). Sessão: 29-10-79.
prêstimo de US$ 40,000,000,00(quarenta milhões de dólares americanos),
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 74, de 1979 (n9
destinado a investimentos na linha leste-oeste do Metropolitano de São Paulo 1.875/79, na Casa de origem)- prorroga o prazo de validade da carteira de
-METRO. Sessão: 24-10-79 (Extraordinária).
identidade para estrangeiros. Sessão: 31-10-79 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n• 93, de 1979- Comissão de Economia- auto- Projetos aprovados e enviados à sanção
riza a Prefeitura Municipal de Divinópolis (MG) a elevar em CrS
13.974.893,00 (treze milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e
Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1979 (n• 2.737/76, na Casa de orinoventa e três cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 24~

10-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n• 95, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim (MS) a elevar em Cr$ 14.000.00,00

gem) -

inclui representante do Ministério da Indústria e do Comércio no

(quatroze milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Ses-

Conselho Nacional de Trânsito. Sessão: 2-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1979 (n• 5.794/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rep-ública- autoriza o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrâria- INCRA a doar o imóvel que

são: 24-10-79. (Extraordinária).

menciona. Sessão: 3-10-79 (Extraordinária)

Projeto de Resolução n9 94, de 1979 --Com-issãO- de Economia autoriza

Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1979 (n• 4.702/78, na Casa de ori-

a Prefeitura Municipal de Botim (MG) a elevar em Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-

gem) de iniciativa do Senhor Presidente da República- autoriza a transferência do domínio de bens encampados, anteriormente vinculados à conces-

da. Sessão: 25-10-79 (extraordinária).
Projeto de Resolução n' 96, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevarem CrS 167.698.858,90

são da extinta Companhia Hidro Elétrica de Boa Esperança - COHEBE.
Sessão: 18-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 49, de 1979 (n• 2/79, na Casa de origem)-

(cento e sessenta e sete milhões, seiscentos e noventa-e oito mil, oitocentos e
cinqüenta e oito cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida con-

de iniciativa do Senhor Presidente da República - autorizando a permuta
dos imóveis que menciona, situados na Cidade de São Paulo, Estado de São

solidada. Sessão: 25-10-79. (Extraordinária).

Paulo. Sessão: 18-10-79.
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Projeto de Lei da Câmara n' 70, de 197if(n' 1.864/79; na Casa de origem) autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Suplementares até~ limite
de Cr$ 51.442.300.000,00, e dá outras providências. Sessão: 23-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 17, de 1978 (n' 203/75, na Casa de origem)
- dispõe sobre profissão de Técnico ein Prótese Dentária e determina outras
providências ...Sessão: 24-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1979 (n' 4.957/78, na Casa de origem)
-de iniciatiVa do Senhor Presidente da República·- autoriza a realização
de Estudos Geológicos e Topográficos pelas concessionárias de serviços
públicos de energia elétrica, para implantação de instalações de transmissão
em tensão nominal igual ou superior a 230 KV. Sessão: 24-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n' 78, de 1979-Complementar (n' 20/79, na
Casa de origem)- modifica a redação de dispositivos da Lei Complementar
n~' 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da
remuneração de vereadores. Sessão: 24-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 251, de 1979-DF- acrescenta nível à escala
de vencimentos dos cargos em comissão integrantes do Grupo-Diieção e
Assessoramento Superioes, prevista no art. ]9 da Lei n9 6.002, de 19 de dezembro de 1973, cria cargos em cOmissão no Tribunal de Contas do Distrito
Federal, e dâ outras providências. Sessão:_ 25-.10-79.
Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1979 (n' !.597 /79, na Casa de origem)- de iniciativa do Senhor Presidente da República- autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério da Educação e Cultura o crêdito especial de
Cri. 9.260.000,00 (nove milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), para o fim
que especifica. Sessão: 29-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n9 75, de 1979 (n~> 1.471/79, na Casa de origem)- de inicíiltiva do Senhor Presidente da República -fixa návo valor de
salário-família. Sessão: 29-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 1979 (n• 859/79, na Casa de origem)
-de iniciativa do Senhor Presidente da República- dá nova redação ao art.
124 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967. Sessão: 31·10-79 (Extraordinãria)
Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1979 (n' 1.696/79, na Casa de origem)- de iniciativa do Senhor Presidente da República- dâ nova redação
ao art. 8~' do Decreto-lei n9 860, de 11 de setembro de 1969. Sessão: 31-10-79
(Extraordinária).
Requerimento solicitando constituição de
Comissão Especial - Aprovado.

Requerimento n9 436, de 1979- Senador Murilo Badaró- solicitando
a constituição de uma Comissão Especial para, no prazo de 90 dias, apresentar sugestões concretas destinadas ao aperfeiçoamento e modernização da
instituição do Júri Popular. Sessão: 30-10-79.
Projetos rejeitados e enviados ao Arquivo

Projeto de Lei da Câmara n' 111, de 1978 (n' 1.396/75, na Casa de origem) - assegura à mulher que tenha filho menor, vivendo em sua companhia, o direito à opção por jornada reduzida de trabalho. Sessão: 2-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1978 (n' 3.356/77, na Casa de origem)- inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional de Trânsito). Sessão: 3-10-79.
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 dâ outras providências. Sessão: J:.IQ-79.
Projeto de Lei do Senado n9 114, de 1977- Complementar- Senador
Nelson Carneiro - introduzindo alteração na Lei Complementar n9 7, de 7
de setembro de 1970, que institui o Plano de Integração Social - PIS.
Sessão: 3-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1979 - Senador Cunha Lima - dispõe sobre o salário-família devido ao empregado na forma da legislação da
Previdência Social. Sessão: 3-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 138, de 1978- Senador Orestes Quérciaalterando 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.
Sessão: 23-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1978 - Senador Orestes Quérciaalterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdên.cia Social. Sessão: 23-1 O~79.
Proj~o de Lei do Senado n• 336, de 1978- Senador Orestes Quérciaacrescenta § 4• ao art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão:
23-10-79.
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Projeto de Lei dO Senado n.9 iii, de 1979 - Senador Orestes Quérciadispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. Sessão:
23-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 143, de 1977 (n' 3.938/77, na Casa de origem)- estende às Prefeituras Municipais os benefícios do crédito rural, institucionalizado pela Lei n9 4.829, de 5_ de novembro de 1965, e dá outras providências. Sessão: 24-10-79.
Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1979- Senador Orestes Quérci~ _dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os empregados em
serviços de limpeza. Sessão: 24-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 177, de 1979- Senador Orestes Quérciamodifica a redação do art. 225 da CLT e dâ outras providências. Sessão:
24-10-79.
Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1979- Senador Orestes Quérciadâ nova redação ao§ 29 do art. 69 da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949, determinando o reconhecimento do atestado médico do sindicato, desde que exista
convênio com a instituição ptevidenciâria. Sessão: 25-10-79.
Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1977 - Senador Otto Lehmann altera dispositivos da Lei n9 3.071, de }9 dejaneíro de 1916, corrigida pela Lei
n~' 3.725, de 15 de janeiro de 1919- Código Civil Brasileiro- modificada
pela Lei n• 4.121, de 27 de agosto de 1962, e dã outras providências.
Sessão: 26-10-79.
Projeto de Lei do Senado n~> 267, de 1978- Senador Orestes Quérciaaltera e acrescenta dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho, para o
fim de atribuir ao Tribunal Superior do Trabalho a competência de expedir
instruções regulando as eleições sindicais. Sessão: 26-10-79.
Projeto de Lei do Senado n9 161, de 1979- Senador Orestes Quércía 7'"
que introduz alteração na Co~solidação das Leis do Trabalho. Sessão:
26-10-79.
Projeto de Lei do Senado n~' 226, de 1979- Senador Orestes Quércía _:_
introduz alterações na Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que instituü.i
amparo previdenciârio aos idosos e inválidos. Sessão: 29-10-79.
Projetos arquil'ados nos termos do _art. 278, do
Regimento Interno

Projeto de Lei do Senado n9151, de 1979- Senador Franco Montaraatribui aos sindicatos de trabalhadores a possibilidade legal de reclamarem
em Juízo adicioriais de insalubridade e periculosidade, em benefício de seus
associados, independentemente de Outorga Especial de Poderes. Sessão:
8-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 1978 - cria a Comissão Filatélica
Brasileira e determina outras providências. Sessão: 9-10-79.
Projeto de Lei do Senado n~' 257, de 1978- Senador Nelson Carneiroabre ensejo à segunda revisão crirn.iriãl dos condenados por crimes políticos,
de qualquer natureza. Sessão: 9-10-79.
Projeto de Lei do Senado n9 46, de 1979- Senador Franco Montaradispõe sobre o salário mínimo profissional do advogados em regime de relação de emprego (tramitando em conjunto com o PLS n• 77 /79). Sessão:
15-10-79.
Projeto de Lei do Senado n' 77, de 1979- Senador Jutahy Magalhãesestabelece a jornada de trabalho dos profissionais do direito contratados sob
o regime da Legislação Trabalhista e dá outras providências (tramitando em
conjunto com PLS 46/79). Sessão: 15-10-79.
Projeto de Lei do Senado n' 81, de 1978 - Senador Orestes Quércia introduz alteração no Código de Processo Civil (Lei n9 5.869, de 11 de janeirode 1973). Sessão: 29-10-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1979 (n' 2.107/76, na Casa de origem)- acrescentando parâgrafo ao art. lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho de
1973, que alterou a legislação da Previdência Social. Sessão: 30-10-79.
Projeto sobrestado

Projeto de Lei do Senado n9 238, de 1979- Senador Franco Montorodetermina o reajUste automático dos salários sempre que a inflação atingir
10%. Sessão: 22-10-79.
Projeto retirado pelo Autor e enviado ao Arquil'o

Projeto de Lei do Senado n' 261, de 1979- Senador Amaral Furlanaltera a redação do art. 8• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou
a Lei Orgânica da Previdência Social. Sessão: 30-10-79.
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Projetos prejudicados e enviados ao Arquivo
Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1975- Complementar- Senador
José Sarney- dispõe sobre a aposentadoria por velhice dos beneficiários do
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, alterando o art. 4~' da Lei
Complementar n• 11, de 25 de maio de 1975. Sessão: 3-10-79.
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Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1967 (n' 287/66, na Câmara dos_
Deputados)- mantêm 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 A lagoas, e o Senhor Joaquim Antônio de Castro. Sessão: 16-10-7_9.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9
102, de 1979 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado totalmente, o Projeto de Lel da Câmara n~' 51, de
1979, que "inclui Representante do Ministério da Indústria e do Co ..
mércio no Conselho Nacional de Trânsito".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
22 DE OUTUBRO OE 1979
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove. às dezesseis horas, na Sala Clovis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores Affonso Cã.margo, Vicente VuOlo, Lázaro Barboza e Deputados Claudino Sales, Ltiiz -Rocha e Aiidálio Dantast reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório
sobre a Mensagem n' 102, de 1979 (CN), pela qual o Senhor Presidente da
República comunica haver vetado totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n9
51, de 1979, que uincluí Repre..c;entante do Ministério da Indústria e do Comércio no Cortselho Nacional de Trânsito''.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presídência, eventualmente, o Senhor Senador Vicente Vuolo, que declara instalada a Comissão.
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 Senador Vicente Vuolo convida o Senhor Deputado Audãlio Dantas para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Lázaro Barboza ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 votos
Senador Vicente Vuolo ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Affonso Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 05 votos
Em branco .................• ~. ·-·.................... 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Lázaro Barboza e Affonso Carnargo.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Lázaro Barboza agradece
em nome do Senador Affonso Camargo e no seu ·próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Claudino Safes para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, a preSeri.te-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 o Projeto de Lei n9 38, de
1979 (CN), que "altera o disposto nos artigos 49 e 50 da Lei' 4.504,
de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
24 OE OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua,
presentes os Senhores Senadores Alberto Silva, Affonso Camargo, Vicente
Vuolo, Benedito Ferreira, Jorge Kalume, Henrique Santillo, José Richa e
Deputados Victor Fontana, Marcelo Unhares, Jerônimo Santana, Walber
Guimarães e Paulo Rattes, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 38, de 1979
(CN), que "altera o disposto nos artigos 49 e 50 da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores
Benedito Canela~. Raimundo Parente, Leite Chaves, Itamar Franco e Depu-

tados Nelson Morro, Antônio Mazurek, Emílio Perondi, Saramago Pinheiro,
José Freire e Carlos Bezerra.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cêdulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor Deputado Paulo
Rattes para funcionar como escrutínador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador ~enrique Santillo ....._.................... ~.
10 votos
Senador José Richa .................•............. ~ _ . 2 votos
Para Vlce-Presldente:
Senador Raimundo Parente ................-. . . . . . . . . .
HJ votos
Senador Affonso Camargo ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Senadores Henrique Santillo e Raimundo Parente.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Henrique Santillo agradece
em nome do Senhor Senador Raimundo Parente e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Marcelo Linhares
para relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eut
Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei no? 31, de
1979 (CN), que "dispõe sobre a concessão comercial entre produtores
e distribuidores de veículos automQtores de via terrestre".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas, na Sala de Reunião do Anexo B, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Mendes Canale, Moacyr Dalla, Affonso Camargo, Milton Cabral, Alberto Silva, Roberto Saturnino, Franco
Montoro e Deputados Salvador Julianelli, Evaldo Amara(, Adriano Valente,
Daso Coi~bra, Cesário~-Barreto, Adolpho Franco, Jorge Uequed, Cardoso
Alves, Fernando Coelho e Álvaro Dias, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 31,
de 1979-CN, que "dispõe sobre a concessão comercial entre produtores edis~
tribuidores de veículos auto motores de via terrestre".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Almir Pinto, Josê Lins, Itamar Franco, Marcos Freire e Deputado Carlos
Cotta.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~
sidente, Senador Roberto Saturnino, que solícita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião de instalação que, em seguida, ê dada
como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofícios das
Lideranças da ARENA no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, in~
dicando os Senhores Senadores Alberto Silva e Deputado Adriano Valente
para integrarem a Comissão em substituição aos Senhores Senador Passos
Pôrto e Deputado Antônio Mazurek, respectivamente. Comunica, ainda, que
ao Projeto foram oferecidas 2 (duas emendas, todas julgadas pertinentes pela
Presidência.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Salvador Julianell~ que emite parecer favorável ao Projeto de Lei em tela,
acolhendo as Emendas oferecidas na forma de Subemenda e apresentando as
Emendas de n9s 3-R e 4-R, que dão nova redação aos arts. 2'? e 89 do Projeto.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando com restrições os Senhores Deputados Jorge Uequed, Cardoso Alves, Fernando
Coelho e Álvaro Dias.
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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, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai ã
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 40t de
1979 ( CN), que "cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aero~
náutica, e dá outras providências".
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Assumindo a Presidência o Senhor Senador Lázaro Barbnza agradece
em nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Vasco Neto para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
25 DE OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e cinco-dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Alberto Silva, Saldanha Derzi, Henrique de La Rocque, José Giliómard, Mauro Benevides, Cunha Lima,
Lázaro Barboza e Deputados Antônio Florêncio, Túlio Barcelos, Vasco Neto
e Antônio Russo, reúne-se a ComissãO MiSta do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 40, de 1979 (CN), que "cria
a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, e dã outras providências".
.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, ·os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Tancredo Neves e Deputados José
Mendonça Bezerra, Darcílio Ayres, Fernando Magalhães, Pedro Ivo, Peixoto
Filho, Olivir Gabardo e Ronan Tito.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Josê Guiomard, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. _Qis_tribufdas as
cédulas, o Senhor Senador José Guiomard Convida o Senhor Deputado
Túlio Barcelos para funcionar como_ escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

( FUNCEGRAF)

6.000.000

-

FUNDO

DO

Da Verba 3111-0l -Pessoal Civil. . . Cr$

DO

SENADO

FEDERAL

6. 742.646,50

Para Verba 3.1.2.0- Mat. de O:nsmo •

• C%$

1.242.646,50

Para Verba 4.1.1.0- Ob.ras.

• C:r$

5.500.000,00

Cr$

6.742.646,50

T 0 'I' A L . . • • . . . • .

• Cr$ -(i. 742 .646,50

Remanejamento de verba pela necessidade do serviço.

'Brasilia~ro

Senador Lázaro Barboza ...................•...•...... 11 votos
Em branco ........ ········-~·· .. -· ....•.... ·----~·····-· 1 voto

r ·~

Para Vice-Presidente:

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente os
Senhores Senadores Lázaro Barboza e Jorge Kalume.

GRAFICO

TRANSFERENCIA:

Para Presidente:

Senador Jorge Kalume ... ·-·--·· ....................•... 11 votos
Em branco ........................................... . 1 voto

CENTRO

~ll'rORJ:2.0...;__-

.L____.,_
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Senador Alexandre Costa

~
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

Líder

MESA

Jarbas Passarinho

Vtce-Lideres

Presidente

3•-Secretárlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

lourival Baptista (ARENA- SE)

Aloysio Choves
José lins
Aderbal Juremo
lomonto Junior
Moacyr Oollo
Murilo Bodaro
Saldanha Oerzi

1•-VIce-Presldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretário

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA

Gastão Müller (ARENA- MT)

2 "-Vlce-Presldente

Líder

Dinarte Mariz (ARENA- RN)

Paulo Brossord

Vh:e-Líderes

1 •-Secretário
Alexandre Costa (ARENA -

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mauro Benevides
Orestes Quércio
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplentes de Secretários

MA)

Jorge Kalume (ARENA- AC)
Benedito Canela!. (ARENA - MT)

2•-Secretário
Gabriel Hermes (ARENA -

Passos Pôrto (ARENA- SE)

PA)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2 Alberto Silvo
3. Almir Pinto

COMISSOES
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505- Ramais 193 e 257

1.
2.
3.
4.

Mendes Canele
Jose lins
Eunice Michiles
Vicente Vuolo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL {1 1 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jesse Freire
Vice-Presidente: Lazoro Barbozo

MDB

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cãndido Hippertt
locoh Anexo H - Têrreo
Telefone: 225-8505- Remai!. 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros)

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1. Evondro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mauro Senevides

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ciovi.s Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelasio Vieira
Vice-Presidente: Leite Chaves
Titulares
1. Passos Pôrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
.4. Jose lins

Suplentes
ARENA
1. Jutohy Magalhães
2. Affonso Camorgo
3. Joõo Calmar.
MDB

1. Evelasio Vieira
2. leite Chaves
3. Jose Richa

1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Ruy BorbolCI" - Anexo ll Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canele
Vice-Présidente: AQenor Mario

Titulares
l. Jesse Freire
2. Jose Sorney
3. Passos Pôrto
.4. Saldanha Oerzi
5. Affonso (amargo
6. Murilo Bodoro
7. Benedito ferreiro

(CAR)

Presidente: Henrique de lo Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysio ChoVes
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos
Titulares
I. Henrique de la Rocque
2 . Helvidio Nunes
3. Jose Sorney
4. Aloysi~ Choves
5. Aderbol Juremo
6. Murilo Bodoro
7. Moocyr Dollo
8. Amaral furlan
9. Raimundo Parente
I.
2.
3.
.4.
5.
6.

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lozoro Borboza·
Nelson Carneiro
Paulo Brossord
Franco Montara

1.
2.
3.
4.

Itamar Franco
Lazaro Barbozo
Adalberto ~no
Mauro Benevides

COMISSÃO DE ECONOMIA ( 1 1 membros)

2. Toncredo Neves

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão - Romol 305
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilocqua"- Anexo·ll- Ramal 623

(CE)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Teotônio Vilela
Vice-~residente: Roberto So.turnino
Titulares

3. Dirceu Cardoso

1. Henrique Sontillo
2. Roberto Soturnino
3. Gilvon Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo [[ - Ramais 621 e 716

Suplentes
ARENA
I. lenoir Vergas
2. João Colman
3 Almir Pinto..
4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

MDB
I. Cunho Limo

Suplentes
ARENA
1. Jose Guiomord
2. Tarso Outro
3. Benedito Canelas
.4. Moocyr Oollo

MDB

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA- (CCJ)

(15 membros)

(CDF)

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Arnon de Mel!o
Bernardino Viana
Jose Lins
Jesse Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Co..,olconte

Suplentes
ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberto Sil..,o
3. Benedito Ferreiro
.4. Vicente Vuolo

MDB

1. Roberto Saturr:~ino
2. Teotônio Vilela
3. Marcos Freire
.4. Pedro Simon

1. José.Richo
2. Orestes Quercio
3. Tancredo Neves

5688
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quortodeiros, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

1. Paulo Brossord

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Clovis Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(9 membros)
COMPOSIÇÀO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suplentes
ARENA
1. José lfns
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossion

1. João Colmon
2. Torso Outra
3. Jutahy Magalhães
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

1.
2.
3.
4.

3. Franco Montara
Assistente, Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

(CF)

(CME)

COMISSÃO OE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidenle: Alberto Silva
Titulares

1. Adalberto Seno

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
1. Affonso Comargo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães
MOS

1. Dirceu Cardoso
2 · Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

(17 membros)

Presidente: Cunho Limo
Vice-Presidente: Tancredo Neves
Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de Lo Rocque
3. Jesse Freire
4. Jose Sarney
5. Milton Cabral
6. José Gulomard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Raimundo Parente
Arnon de Mello
lomonto Juriiol'
Affonso Camorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amoral Furlon
Jorge Kolume
Jutohy Magalhães
Mendes Canele

COMISSÃO DE REOAÇÀO (5 membros)

Titulares

Lomo_nto Junior
Almir Pinto
Alberto Silvo
Jose Guiomord

1. Gilvon Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joison Barreto

1. Jo~ Richo
2. Adalberto Sena

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo H - Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

Presidente: Jorge Kolume
Yice·Presidente: Mauro Benevides
Titulares
1.
2.
3.
4.

1. Hugo Ramos

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

(CSN)

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
1. João Calmon
2. Murilo Bodoro
3. Josê Sorney

Assistente: Mario Therezo Magalhães Moita Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li -

Assistente: Carlos Guilherme Fon~co - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 9:30 horas
local: Sala "Clovis Bevilocqua" - Anexo li - Ramal 623

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas

(CR)

MOS

1·. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Paulo Bro~sard
1. Marcos Freire
3. Ldzar·o Barboza
4. Jo~ Richa

1.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

1. Tarso Outra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canele

Cunho Limo
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mouro Benevides
Teotónio Vílela

Titulares

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Presidente: Adalberto Seno

MOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique Sontillo

MOS

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramo\ 306
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Anexo "B" - Solo ao lado do Gob. do Sr. Senador
João Basco - Ram_ol 484

COMPOSIÇÃO

Titulares

2. Mauro Benevides
3. Leite Choves

Nelson Carneiro
Itamar Franco
Jo~.e Richa
Amoral Peixoto
Toncredo Neves

COMPOSIÇÃO

MOS

2. Evelasio Vieira

2.
3.
4.
5.
6.

Assistente: Cândido Hippert1- Ramais 301 e 313
Reuniõe~: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

Presidente: João Colmon
Vice·Presidente: Jutahy Mogolh6es
Titulares

MOS
L Marcos Freire

MOS
1. Franco Montara

2. Humberto Lucena
3. Joison Barreto

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -

Novembro de 1979

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. Jose Guiomard

Jorge Kolume
luiz Cavalcante
Murilo B.odaro
Benedito Ferreira

MOS

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

(15 membros)

1. Cunha limo
2. Joison Barreto

1. Mouro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, Os 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

-

(CLS)

Presidente: Torso Outro
1?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi
29-Vice·Presidente: lamento Junior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.

Lenoir Vergas
Helvldio Nunes
Jesse Freire
Moocyr Dollo
Henrique de Lo Rocque
9A, A.l9.vsio Choves

Suplentes
ARENA
1. Jutohy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarso Outro
Bernardino Viana
Saldanha Oerzi
Lomanto Junior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
José Sorney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossion
3. Henrique de la Rocuque
4. José Guiomord
5. Luiz Cavalcante
6.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros}

{CSPC)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Evandro Carreiro
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares
1.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Henrique de Lo Roc.que
Bernardino Viana
Alberto Silvo

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camorgo
2. Pedro Pedrouion
3. Aderbcd Juremo
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1. Evondro Carreira
2. Humberto luceno
3. tazaro Barboza

MOS
1. Orestes Qverda
2. Evelasio Vieira

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

B) SERVIÇO DE COMISSÓES MISTAS, ESPECIAIS
•
E DE INQU~RITO

Titulares
ARENA
1.
2.
3.
4.

L Passos Pôrto
2. Lomanto Jvnior
3. Alberto Silvo

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossion
Aftonso Camorgo

Comissões Temperarias
Chefe, Ruth de Souza Castro
Loco!: Ane~to 11 - Terreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões TempOrorios poro Projetas do Congreuo Nacio·
oal
2) Comissões Temperarias para AprecioÇóo de Vetos
3) Comissões Especia-is e de lnquerito, e
4) Comissóo Mista do Projeto de lei Orçamentaria (art. 90 do
Regimento Comum)

MOS

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÓES
E OBRAS PÚBliCAS - (CT)
{7 membros)

1. Evondro Carreiro
2. Lazoro Barboza
3. Orestes Que reia

1. Leite Choves
2. Agenor Mario

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Rvy Barbosa"- Anexo l i Romais621 e716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreiro
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Terça-feira 6 5689

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ro·
mal 674; Alfev de Oliveira-- Ramo I 674; Cleide Mario B. F.
Cru:i - Ramal 598; Mouro Lopes de Se - Ramal 31 O.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

ASSISTENTE
LEI LA

10,00
C. A.~

HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.CL

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

10,30

C. A.

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C. R. E.

RUY BARBOSA

Ramais-621 e716
ANEXO"B"
Ramal- 484

C.F.

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
LEI LA

SALAS

ASSISTENTE

CLóVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

GUILHERME

HELENA

RUY BARBOSA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

SERGIO

RUY BARBOSA

i

FRANCISCO

10,30

c.s.

]],00

C. L. S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

LEI LA

12,00

C.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
THEREZA

Ramais- 621 e 716

DANIEL

FRANClSCO

---·-----

10,00

SERGIO

CÂNDIDO

LEI LA

Ramais- 621 e 716

C.E.C.

MARIA

1 ],00
C.M.E.

QUINTA

09,30

10,00
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

HORAS

LÊDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1979

BRASfLIA- DF

~----------------SENADO FEDERAL----------------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 87, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
61,000:ooo.OIJ (sessenta e um milhões de dólares americanos) para financiar o 2• Programa de Rodovias Alimentadoras.
Art. I' É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo no valor de
USS 61,000,000.00 (sessenta e um milhões de dólares americanos), ou equivalente em outra moeda, de principal, com o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento-"- BID, com a garantia da União, destinado a financiar o 2• Programa de Rodovias Alimentadoras, em execução pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná.
Art. 2• A operação de empréstimo realizar-se-á na forma aprovada pelo Poder J;:xecutivo.Federal, à taxa de juros,
despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil e pelo Ministério da Fazenda, para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da
execução da política económico-financeira do Governo Federal, e o disposto na Lei Estadual n• 7.157, de 28 de maio de 1979,
publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná do dia 29 de maio de 1979.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 06 de novembro de 1979.- Senador Nilo Coelho. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

SUMÁRIO
de Cr~ 9.260.000,00, para o fim que especifica. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.713, de 5-11-79.)
- N• 232/79 (n' 432/79, na origem), referente ao Projeto de Lei do
1.2 - EXPEDIENTE
Senado n9 251/79-DF, que acrescenta nível à escala de vencimentos dos
cargos em comissão integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Su1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
periores, prevista no art. 19 da Lei n9 6.002, de 19 de dezembro de 1973,
Restituindo autógrqfos de projetas de lei sancionados:
cria cargos em comissão no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá
- N• 228/79 (n' 428/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.714, de 5-11Câmara n• 17/78 (n• 203/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a pro- 79.)
fissão de Técnico em Prótese Dentária, e determina outras providências.
De agradecimento de comunicação:
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.710, de 5-11-79.)
- N• 233/79 (n• 433/79, na origem), referente à aprovação dos De- N• 229/79 (n• 429/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câinara n• 75/79 (n' 1.471/79, na Casa de origem), que fixa novo valor de cretos Legislativos n9s 63 e 64, de 1979.
N• 234/79 (n• 434/79, na origem), referente às matêrias constantes
salário~família. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.711, de 5 de nodas Mensagens n•s 279, 285 e 128, de 1979; 138, de 1978; 292, 297, 295,
vembro de 1979.)
296,
299, 289, 305, 3ll, 300, 294, 303, 249, 371, 377, 361, 375, 309, 301,
- N• 230/79 (n• 430/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n• 9/79 (n' 4.957/78, na Casa de origem), que autoriza a reali- 288, 302, 281, 89, 88, 308, 372, 287, 298, 306, 290, 293, 291, 354 e 286, do
zação de estudos geológicos e topográficos pelas concessionárias de ser- corrente ano, na Presidência da República.
viços públicos de energia elétrica, para implantação de instalações de
1.2.2 - Offclos do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados
transmissão em tensão nominal igual ou superior a 230 kv. (Projeto que se
Encaminhando
à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
transformou na Lei n• 6.712, de 5-11-79.)
- N• 231/79 (n' 431/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da
-Projeto de Decreto Legislativo n• 30/79 (n• 31/79, na Câmara dos
Câmara n' 61/79 (n' 1.597/79, na Casa de origem), aUtorizando o Poder Deputados), que regula o pagamento dos subsídios dos membros do ConExecutivo a abrir ao Ministério da Educação e Cultura o crêdito especial gresso Nacional durante os recessos parlamentares.
I -

1.1 -

ATA DA 199• SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1979
ABERTURA
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Comunicando a aprovação da seguinte matéria: ·
Projeto de Resolução n'i' 101/79, que autoriza a Prefeitura Municipal
. -Substitutivo .do Senado ~o Projeto d~ Lei çla Câmara~· 46/78 (n' . de Guiratinga (MT) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cru973/75, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a duração da jorna- zeirOs) o ritontaitte de sua dívida consoliâada.'Votaçio adfada por faltá de
da de trabalho do pessoal da Caixa Económica Federal, ressalvada a ex~ quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 102/79, que autoriza a Prefeitura Municipressão .. acrescido de 6/8 (seis oitavos) do reajuste total concedido, cons~
tante do § 2• do art. 2•, que foi rejeitada. (Projeto enviado à sanção em 5- pal de Poxoréo (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Votoçio adiado por falta de
11-79.)
quorum.
Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado:
-Requerimento n'i' 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
-Projeto de Lei da Câmara n• 86f77 (n' 877/75, na Casa de origem), solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a con~
que altera a redação do art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964. vocação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comêrcio, João Ca~
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.709, de 13 de outubro de 1979.) milo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal,
sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. Vo1.2.3 - Pareceres
tação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'i' 449/79, de autoria do Sr. Senador Humberto LuReferentes à§ seguintes matérias:
cena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
-Projeto de Lei da Câmara n9 64/79, que altera dispositivo da Lei n'i' proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe do De5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de primeira partamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade comemorainstância.
tiva do aníversârio daquele setor do Ministério do Exército. Votaçio adia-Projeto de Lei do Senado n' 129/79, que acrescenta parágrafo ao da por falta de quorum.
artigo 225, da Consolidação das Leis do Trabalho, para disciplinar a pror- Requerimento n'i' 435/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de
rogação da jornada de trabalho c;fos bancários.
La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei
- Emenda de plenário ao Projeto de Lei da Câmara n• 51/76 (n• da Câmara n• 60/77 (n• 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder
1.214/C/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a fabricação de deter- Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcionalgentes não biodegradâveis, nas condições que especifica.
FUNAEX, e dã outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n9 124,
de 1979, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assis1.2.4 - Leitura de projetos
tência ao excepcional e autoriza a Criação da Fundação de Assistência ao
- Projeto de Lei do Senado n' 333/79, de autoria do Sr. Senador
Excepcional - FUNASE, e dã outras providências. Votaçio adiada por
Nelson Carneiro, Que· altera a redação do§ 39 do artigo 543, da Consolifa(ta de quorum.
dação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n• 192/79, de autoria do Sr. Senador
- Projeto de Lei do Senado n' 334/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autônomos o direito ao 139
Nelson carneiro, que altera a redação do§ 2• do artigo 416 do CódigO de salârio, e determina outras providências. (Apreciação preliminar dajuridiProcesso Civil.
cidade.) Dlscussio sobrestada por falta de quorum para votação de requerimento de adiamento de sua discussão~
1.2.5 - Comunlcoçio da Presidência
-Projeto de Lei da Câmara n• 71/79 (n• 23/79, na Casa de origem),
- Designação de Srs. Senadores para reptesentar o Senado Federal
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a doação ao
nas comemorações do quinquagêsimo aniversário da Colonização Japo~
Departamento Nacional de Obras de Saneamento do terreno que mencionesa de Tomé-Açu, Estado do Pará.
na, situado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
1.2.6 - Discursos do Expediente
Discussio encerrada, ficando a votação adiada por falta de quonmz.
-Projeto de Lei do Senado n• 267 f76, de autoria do Sr. Senador ItaSENADOR ALO YSIO CHAVES- Contribuição dada pela colônia
japonesa no desenvolvimento da Região Amazônica, ao ensejo do trans- mar Franco. que estabelece critérios para a aprovação de projetas florestais, e dá outras providências. Discussio sobrestada em virtude da falta de
curso do 509 aniversário de sua imigração.
quorum para votação de requerimento de adiamento de sua discussão.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Observações colhidas na
-Projeto de Lei do Senado n• 134/79, de autoria do Sr. Senador LoXXXIV Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, à qual compare- manto Júnior, que equipara os professores de deficientes auditivos aos ha~
ceu como Observador Parlamentar na Delegação do Brasil.
bilitados em magistério especial de excepcionais. Dlscussio encerrada, fi~
cando a votação adiada por falta de quorum.
1.2.7 - Apreciação de motfrio

Redação final do Projeto de Resolução n• 103f:79, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a re;;tli?:ar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 61,000,000.00 (sessenta e um milhões de dólares norteamericanos) para financiar o ·29 Programa de Rodovias Alimentadoras.
Aprol'ada, nos termos do Requerimento n9 460/79. À promulgação.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n'~ 104/79, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de emprêstimo externo no valor
deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) destinado a financiar a execução de obras em setores prioritários. Aprovado, após
usar ctã palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Dirceu CardOso.
À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n'i' 61/79, 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. Votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Dirceu Cardoso, _Humberto Lucena, Lázaro
Barboza. Henrique Santillo, Gilvan Rocha e Josê Lins.
-Projeto de Resolução n• 100/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em CrS 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votaçio adiada por falta
de quorum.

1.4 - COMUNiCAÇÃODA PR~IDtlNCIA
Deferimento do Requerimento n'i' 459/79, do Sr. Senador Arnon de
Mello, solititando autorização do Senado para integrar a Delegação Bra~
sileira à Assembléia~Geral das Nações Unidas.
1.5 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR LO MANTO JON!OR- Atividades desenvolvidas pelo
Sr. César Cais à frente do Ministério das Minas e Energia, a propósito de
acusações improcedentes veiculadas na Imprensa, que atingem a honorabilidade daquela autoridade.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Liberação, por parte do Banco Central, de carta-patente autorizando a instalação da agência do Banco
do Nordeste na cidade do Crato-CE.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Apelo ao Ministro da Agricultura, no sentido de ser dada solução imediata ao problema da falta de vacina
contra aftosa no Estado de Mato Grosso.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Reformulação da legislação
previdenciãria no tocante aos proventos da inatividade dos segurados da
Previdência Social.
SENADOR CUNHA LIMA- Memorial denominado "Documento
do Recife", firmado pela União Brasileira de Avicultura e por outras entidades de classe de Estados nordestinos, encaminhado ao Ministro ·da
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Agricultura, pleiteando o deslocamento para a Bolsa de Mercadorias da
Paraíba de parte das licitações de milho para ração.

SENADOR ALMIR PINTO- Relatório de S. Ex•, como representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado, sobre os trabalhos
desenvolvidos na reunião da SUDAM, de 24 de outubro último.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-

DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Jorge Kalume, proferido na sessão de 5-11-79.

3 -
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
Ato do Presidente

4 - RELATÓRIO

- N9 1/79-DF, referente ao veto parcial aposto ao Projeto de Lei do
Senado n• 191/79-DF.

S -

MESA DIRETORA

6 -

LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS

7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 199' SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDltNCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
N• 234/79 (n• 434/79, na origem), de 5 do corrente, referente às matérias
SENADORES:
constantes das Mensagens n•s 279, 285 e 128, de 1979; 138, de 1978; 292, 297,
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Cha- 295, 296,299, 289, 305, 311, :!00, 294, 303, 249, 371, 377, 361, 375, 309, 301,
288, 302, 281, 089, 088, 308, 372, 287, 298, 306, 290, 293, 291, 354 e 286, do
ves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José corrente anO, na Presidência da República.
Lins- Cunha Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz CavalcanOFICIO
te - Lourival Baptista :...:... Lomanto Júnior - Dii'-ceu Cardoso - Moacyr
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Henrique
do Senado autógrafo do seguinte projeto:
Santillo- Lãzaro Barboza- Gastão Müller- Mendes Canale- Affonso
Camargo - Jaison Barreto - Tarso Outra.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1979
N• 31/79, na Cimara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Nilo-Coelho ) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Regula o pagamento _dos subsídios dos membros do Congresso
aberta a sessão.
Nacional durante os recessos parlamentares.
O Sr. I •-Secretário procederâ à leitura do Expediente.
O CongresSo Nadaria! decreta:
É lido o seguinte
Art. 19 Nos meses de recesso do Congresso Nacional, os subsídios dos
Congressistas serão devidos segundo a média aritmética do período de funEXPEDIENTE
cionamento imediatamente anterior a cada recesso.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art. 29 Este decreto legislativo entrarã 'em vigor na data de sua publiRestituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
cação.
N• 228/79 (n• 428/79, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
(Às Comissões de Constituição e Justiçri, Diretora e de Fide Lei da Câmara n• 17, de 1978 (n' 203/75, na Casa de origem), que dispõe nanças.)
sobre a profissão de Técnico em Prótese Deritâria e determina outras proviOFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
dências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.710, de 5 de novembro de
CÁMARA DOS DEPUTADOS
1979);
N• 229/79 (n• 429/79, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
N9 6~2/79, de 05 do_ç_orrente,_ comunicando a aprovação do Substitutivode Lei da Câmara n' 75, de 1979 (n' 1.471/79, na Casa de origem), que fixa do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1978 (n' 973/75, na Câmara
novo valor de salário-família. (Projeto que se transformou na Lei n9 6. 711, de dos Deputados),_que "dispõe sobre a duração dajoi'n~da de trabãlho do pes5 de novembro de 1979);
soal di Caixa Econôrníca ~F~deral", ressalvada_ a C!_pressão .. acrescido de 6/8
· N• 230/79 (n' 430/79, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto (seis oitavos) do reajuste total conCedido, cuD.si:ante do§ 29 do art. 29, que foi
de Lei da Câmara n• 9, de 1979 (n• 4.957/78, na Casa de origem), que autori- rejeitada. (Projeto enviado à sanção em 5-11-79).
za a realização de estudos geológicos e topográficos pelas concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica, para implantação de instalações de
OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
transmissão em tensão nominal igual ou superior a 230 K V. (Projeto que se
CÁMARA DOS DEPUTADOS
transformou na Lei n9 6.712, de 5 de novembro de 1979);
NC?
624/79,
de
06
do corrente, encaminhando ao Senado autógrafo do
N• 231/79 (n'431 /79, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 61,-de 1979 (n' 1.597/79, na Casa de origem), autorízan~ Projeto de Lei da Câmara n•B6, de 1977 (n' 877 f75, na Casa de órigem), que
do o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educilção e CUltura o crédito altera a redação do art. 17 da Lei n•4.591, de 16 de dezembro de 1964. (Projeespecial de Cr$ 9.260.000,00 (nove milhões, duzentos e sessenta mil cruzei- to que se transformOu riá Lei n9 6.709, de 13 de OutUb-rO de T979).
ros), para o fim que especifica. (ProjetO -qu-e se frarisfOfmoti na Lei n9 6.713,
PARECERES
de 5 de novembro de 1979);
PARECER N• 853, DE 1979
N• 232/79 (n' 432/79, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto

de Lei do Senado n9 251/79-DF, que acrescenta nível à escala de vencimentos
dos cargos em comissão integrantes do Grupo-Dire-ção e Assessoramento Superiores, prevista no art. }9 da Lei n9 6.002, de 19 de dezembro de 1973, cria
cargos em comissão no Tribunal de Contas do Distrito Federai e dá outras
providências. (Projeto que se transformou ria Lei n9 6.714, de 5 de novel)'lbro
de 1979).

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 64, de 1979, que altera dispositiVo da Lei n9 5.010, de
30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal_ de _primeira -instância.
Relator: Senador Hugo Ramos

I. Cuida-se de Projeto de Lei, oriundo da Câma~(l dos Deputados, que
propõe seja alterada a redação do inciso IV do artigo 62 da Lei n9 5.010, de
N• 233/79 (n• 433/79, na origem), de 5 do corrente, referente à apro- 30-5-66, para considerar feriado o dia 8 de dezembro - "DIA DA JUSTIÇA".
vação dos Decretos Legislativos n9s 63 e 64, de 1979;
De agradecimento de comunicação:
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"Art. 225 A duração normal de trabalho dos bancãrios pode2. O Projeto sob exame obedece aos requisitos de constitucionalidade,jurã ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diârias, não
ridicidade e técnica legislativa, nada se tendo a aditar ao Parecer da Comissão
excedendo de 40 (quarenta) horas semanais, observados os preceitos
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
gerais sobre duração do trabalho."
3. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto em pauta.
É o Parecer.
Agora, o que se pretende, com o projeto sob exame, ê conceituar o que
Sala das Comissões, 17 de outubro-de 1979.- Henrique de La Rocque, seja "excepcionalidade", a fim de evitar interpretações capazes de gerar diverPresidente- Hugo Ramos, Relator. Nelson Carneiro, Tancredo Neves, Moa- gências entre empregados e empregadores na aplicação do artigo acima transcyr Dalla, Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Raimundo Parente, Cunha Li- crito.
ma, Almir Pinto.
A matéria, ao ser examinada pela Douta Comissão de ConstituiÇão e
Justiça. recebeu emenda substitutiva. Ao invés de acrescer parágrafo, aquele
PARECERES N•s 854, 855 e 856, DE 1979
:Sobre o Projeto de Lei do Senado n9129, de 1979, que acrescenta órgão técnico optou por uma nova redação ao caput do artigo 225 do nosso
parágrafo ao artigo 225, da Consolidação das Leis do Trabalho, para Diploma Obreiro.
Todavia, certamente por um lapso, a emenda proposta, embora perti~
disciplinar a prorrogação da jornada de trabalho dos bancários.
nente, em seu aspecto formal não está em consonância com a melhor técnica
PARECER N• 854, DE 1979
legislativa, razão por que somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
n9 129, de 1979. nos termos da seguinte
Da Comissão de Constituição e Justiça
EMENDA N• 2-CLS
(SUBSTITUTIVO)
l. Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador Nelson CarAo Projeto de Lei do Senado n9 129~ de 1979, que Hdá nova reneiro, cujo escopo é o de prevenir a ocorrência de dissídios exegéticos sobre a
datão ao artigo _225 da Consolidação das Leis do trabalho, aprovada
Lei que reduziu a quarenta horas semanais a jornada mãxima permitida para:
pelo Decreto~lei n"' 5.452, de }9 de maio de 1943, com as modificatões
os bancários.
- da Lei n9 6.637, de 8 de maio de 1979".
2. O Projeto preenche o requisito da constitucionalidade.
3. Porém, com a máxima venia, do autorizadíssimo s-enador Nelson
O Congresso Nacional decreta:
Carneiro, entendemos que a proposição legislativa em pauta não obedece aos
Art. 1' O artigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
melhores padrões de técnica legislativa.
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943, com as modificações da Lei
4. Com efeito, pretende-se Cõin o Projeto liminar a oito horas dián'as a o9 6.637, de 8 de maio de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
jornada do bancãrio, até o limite semanal de 40 horas, em ~cala convenciona"Art. 225. A duração normal do trabalho dos bancários poda previamente. A leitura do parágrafo cujo acréscimo -se propõe não leva a
derá ser acrescida de horas suplementares, não excedente de duas,
tal conclusão, conduzindo, a nosso ver, a divergência interpretativa de maior
observado o limite de 40 horas semanais, por acordo escrito entre
vulto.
bancário e empregador. ou mediante contrato coletivo de traba5. Destarte, somos pela aprovação do projeto com a seguinte emenda
lho."
substitutiva:
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
EMENDA SUBSTITUTIVA N• 1-CCJ
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ao artigo 225, da Consolidiçâo das Leis do- Trabalho a seguinte reSala das Comissões, 13 de setembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidendação:
,
te- Moacyr Dalla, Relator- Nelson Carneiro- Humberto Lucena- Jay.. Art. 225 A duração normal do trabalho dos bancários poderá ser son Barreto, com restrições - Aloysio Chaves - Henrique de La Rocque.
acrescida de horas suplementares, não excedente de duas, observado o limite
PARECER N• 856, DE 1979
de 40 horas semanais, por acordo escrito entre bancãrio e empregador, ou
mediante contrato coletivo de trabalho,"
Da Comissão de Constituição e Justiça
6. Ressalte·se que e emenda, acima proposta. não retira o caráter excepRelator: Senador Hugo Ramos
cional da jornada complementar, além de guardar harmonia com o artigo 59,
da Consolidação das Leis do Trabalho, resguardando convenientemente os
1. Cuida-se da Emenda n9 2-CLS que, indubitavelmente aprimora, sob o
interesses do empregado.
aspecto formal, a Emenda n9 l-CCJ, conferindo-lhe melhor técnica legislati~o parecer.
v a.
Sala das Comissões, 6 de junho de·l979.- Henrique de La Rocque, Pre2. A Emenda n9 2-CLS reitera, assim, em subs'tânci3, o teor da Emenda
sidente - Hugo Ramos, Relator - Lázaro Barboza - Murilo Badaró n'i' 1-CCJ. Por conseguinte, nada há a acrescentar ao Parecer anterior desta
Atoysio Chaves - Cunha Lima - ·Tancredo Neves - Nelson Carneiro Comissão, com referência aos requisitos de constitucionalidade e juridicida·
Helvídio Nunes- Moacyr Dalla - Bernardino Vlana - Raimundo Parente. de. A Emenda oferecida pela Comissão de Legislação Social aprimorou,
PARECER N• 855, DE 1979
como se disse, a técnica legislativa.
3. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 129,
Da Comissão de Legislação Social
de 1979, de autoria do nobre Senador N'elson Carneiro, com a redação e forRelator: Senador Moacyr Dali a
ma que lhe confere a Emenda n• 2-CLS (Substitutivo).
~o Parecer.
Com o presente Projeto, o ilustre Senador Nelson Carneiro objetiva
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque,
acrescer parágrafo ao artigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre a prorrogação da jornada normal de trabalho dos bancários. Presidente - Hugo Ramos, Relator- Moacyr Dalla - Nelson Carneiro A redação original do artigo 224 da CLT fixava em seis horas diárias e Bernardino Viana-· Raimundo Parente- Tancredo Neves- Aderbal Jurema
trinta e seis horas semanais a duração do trabalho dos empregados em bancos - Almir Pinto - Cunha Lima.
Relator: Senador Hugo Ramos

e casas bancárias, exceto em relação aos que exercessem as funções de diPARECERES N•S 857, 858, 859 E 860, DE 1979
reção, gerência. fiscalização, chefia e ajudância de seção e equivalentes, ou os
que desempenhassem outros cargos de confiança.
Sobre.a emenda de plenário ao Projeto de Lei da Câmara n• 51,
Com o advento da Lei n• 1.540, de 3 de janeiro de 1952, a duração do trade 1976 (n' 1.%14-C, de 1975, na Casa de origem), que "dispõe sobre
balho aos sábados foi reduzida para três horas e, em conseqUência, a jornada
a fabricaçio de detergentes nio-blodegradávelo, nas condições que essemanal ficou limitada em 33 horas, podendo ser prorrogada até o limite de
pecifica.
45 horas.
Posteriormente, por força do Decreto-lei n9 915, de 7 de outubro de
PARECER N• 857, DE 1979
1969, eliminou-se o trabalho aos sábados por parte dos bancários e, portanto,
Da Cnmlsslo de Constltulçio e J llstiça
reduziu-s~ para 30 horas a duração normal da jornada de trabalho semanal
Relator: Senador Nelson Carneiro.
dessa classe.
Mais recentemente, a 8 de maio do corrente, com a sanção da Lei n"'
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1976, a fim de
6.637, deu-se a seguinte redação ao art. 225 da Consolidação das Leis do Tra- ser examinada a Enlenda n' 1. de Plenário, que considera mat~ria de segu~
rança nacional o disposto no art. 19 daquela proposição, assim redigido:
balho:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào II)

Novembro de 1979

uAs empresas industriais do setor de detergentes somente pode~
rão produzir detergentes não poluidores."
A emenda ê constitucional e jurfdica.
A Mesa fez anexar ao Projeto as Conclusões c Recomendações do Semi~
nário sobre subsídios para uma politica de detergentes, realizado o ano passa~
do cm SãJJ·Paulo, c que certamente serão examinados pelas doutas Comissões
tic Economia e Saúde.
Sala das Comissões, 23 de março de 1977. - Daniel Krleger, Presidente
- Nelson Carneiro, Relator - Osires Teixeira - Heitor Dias - WUson
Gonçalves - Mattos Leio - Saldanha Derzl.
PARECER N• 858, DE 1977
Da Comlssio de Economia
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PARECER N• 859, 4e 1979
Da Comlssir. de Segurança Nacional
Relator: Senador. Murilo Badaró
A Emenda formulada em Plenário, pelo então Senador Vasconcelos torres. quando se discutia o Substitutivo da Comissão de Economia d~ta Casa
ao PLC n9 51. de 1976, volta ao exame deste órgão técnico. após-cumprida a
diligência que a submeteu à consideração da Secretaria Especial do Meio
Ambiente, do Ministério do Interior.
A emenda em apreço manda acrescentar ao texto do projeto. onde couber. que a matéria tratada no artigo l' da proposição ·~é considerada de segurança nacional".

Relator: Senador Cattete Pinheiro
O Projeto de Lei da Câmara que dispõe sobre a fabricação de detergentes
não-biodegradãveis retorna a estudo. Recebera, nesta Comissão, Substitutivo
considerado constitucional ejurldico, pelo órgãp comPetente da Casa.

Os detergentes- que, em relação à sua composição se classificam cm sabões e detergentes sintéticos - ou são biodegradáveis {"moles") ou nãobiodegradáveis ("duros.,). No primeiro grupo encontram-se os sabões e detergentes LAS (alquilbenzeno sulfonato linear) c, no segundo, os detergentes
ABS (alquilbenzeno su!fonato).

Em Plenário, Emenda do Senador Vasconcelos Torres - mandando in~
cluir, onde couber, dispositivo estabelecendo que ua matéria de que trata o
art. 1~ é considerada çle segurança nacional" - fê-lo voltar à Comissão de
Constituição c Justiça, que opinou pela Sua constitucionalidade e juridicidade. Cabe, a esta Comissão, o exame do mérito.
Assim, o autor justificou sua emenda:
-O tema importantíssimo dos d-etergentes não~
biodeiradâveis interessa de perto à segurança nacional, pelo que é
indispensável que se caracterize bem esse aspecto, não considerado
no projeto original, nem no Substitutivo.

Informa o setor próprio do Ministério do Interior: a) a produção de detergente sintético teve início cm 1940, com o sulfonato ABS; b) esse tipo de
detergente é fabricado, no Brasil, pelas empresas Gcssy-Lever, Swift do Bra~
sil, Orniex, Henkel, Hoechst, Quiminasa c Nopco-Taubaté; c) apenas a
Spuma~Indústria Química de Manaus S. A. utiliza o LAB (Linear Alquil Benzeno), certamente importado pela Zona Franca; d) o consumo de detergentes
não~biodegradáveis aumenta, no País, a taxa aproximada de 15% ao ano.
Sabe-se que os detergentes do tipo ABStêm características poluentes c
persistentes, razão por que apresentam os inconvenientes que a Secretaria Especial do Meio Ambiente aponta:

Como se vê, a justificativa entende "indispensável que se caracterize bem
esse aspecto" de segurança nacional.

"l -aparecimento de espumas cm grande quantidade cm cur~
sos d'água onde haja grande agitação (cachoeiras e descargas de
barragem) bem como na.s estações de tratamento de esgotos c de água de â.bastecimento; podem provocar problemas de operação nas
estações de tratamento de esgotos com aeração artificial e na digestão anaeróbia de lodos;
2- aparecimento de ABS em poços rasos, ou mesmo profundos, quando se toma necessária a realimentação artificial do lençol
com esgotos tratados;
3 - presença de ABS nas águas tratadas;
4- inibição do processo· de autodepuração dos cursos de á·
gua, prejudicando a- rcoxigenação;
5-os detergentes, tendo c:-> ... -:idade de modificar a tensão superficial de soluções aquosas, pvdem modificar a permeabilidade do
terreno c favorecer a penetração, em profundidade, de particulas fi.
nas de poluentes, as quais seriam retiradas pela filtração atrav~ do
terreno;
6- eventual toxidad,. r-rônica para seres vivos."

Sabe-se da complexidade do conceito de Segurança Nacional que, da
1área restrita do campo militar, passou a envolver aspectos poUticos, econômicos e psicossociais. Tanto que Padelford e Lincoln admitem que "segurança
pode significar coisas diferentes para diferentes povos"; e Ralph Williams es~
creveu: "antes de tudo, Segurança Nacional é uma condição social... Signifilca, em certos casos específicos, a continuação da nossa independência, de
noss~, sistema de Governo representativo, de nossa economia basicamente livre...
Ao examinar os conceitos fundamentais de Segurança Nacional, Eduar~
do Domingues de Oliveira parece enxergá-la como "função, também, c cm
larga escala, de fatores subjetivos, mais dificeis de serem caracterizados c que
trazem, pela natureza mesma desses fatores, maior complexidade ao problema da Segurança".
Entre os elementos bâsicos do entendimento da Escola Superior de
Guerra, sobre Segurança Nacional, Domingues de Oliveira (in "Revista Brasileira de Estudos Políticos" - Vol. 21 -julho de 1966) destaca os seguintes:
I•) a Segurança Nacional é um certo grau de &arantia da consecução ou· manutenção dos objetivos vitais da Nação;
2•) esse "certo grau de garantia" é variâvel, não tem um valor
absoluto e é relativo, também, à Sesurança de outros pafses;
3•) as ações que o Estado empreende para assesurar a consecução ou manutenção dos Objetivos Nacionais abrangem todos os
campos dc.ativjdade do Estado: o poUtico, o económico, o psicossociaJ c o militar;
4•) a Segurança deve realizar-se em face de quaisquer antagonismos e das pressões que deles se originam, mesmo aqueles que
possam conduzir à guerra.
Ora, às questõés ·dé Segurança estão afetas à Política de Segurança Nacional, integrante da Política Nacional, tanto quanto a Politica de Desenvolvimento. Dai porque o mesmo Domingues de Oliveira enfatiza:
-A Politica de Segurança Nacional abrange uma fase de condurante a qual essa Política é formulada, c uma fase de realização. na qual se procura desenvolver, dar execução prática, objetiva, àquela concepção. A Estratégia se situa na ârea de realização da
Politica de Seg1uança Na,cional.

Ora, os compostos químicos de molécula mais complexa produzem po~
luição. Os detergentes, cm especial. Tanto que, nos Estados Unidos, por
exemplo, a partir de 1965, mudou-se a formulação ABS para a LAS ou equivalente. Todavia, no Brasil, surgem Problemas críticos. Exemplo disso é o
que acontece na área da Grande São Paulo, onde o consumo anual de detergentes à base de ABS é superior a onze mil toneladas. Esse fato levou a.CETESB a promover, de 6 a 9 de dezembro de 1976, o "Seminário sobre subsídios para uma politica de detergentes". Durante os debates realizados foi ressaltado o aparecimento de efeitos indesejáveis, causados pela expansão do
consumo dos detergentes ABS. Algumas das conclusões daquele Seminário
assinalam os ucfeitos ambientais indesejáveis", a presença de microorganismos patogênicos na água intersticial, a possibilidade do aparecimento de es-puma cm águas de abastecimento, a proliferação excessiva de algas e vegetais
superiores, a a~o do vento carregando poluentes para as culturas agrícolas e
para cidades e urgente necessidade de uma tomada de posição, que poderia
ter a seguinte configuração:

c~pção,

Diante de tal encaminhamento teórico, é dificil encaixar a Emenda n9 I
de Plenário no texto do Projeto, o que nos leva- a opinar pela sua rejeição.
Sala das Comissões, i 5 de junho de 1977. Marcos Freire, Presidente Cattete Pinheiro, Relator - Luiz Cp.valcante - Vasconcelos Torres- Domi~
do Goodim - Amon de Mello - Franco Montoro - Roberto Saturnino.
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ou· cnt5o u::::os

ternos do mesmo.

i,!i

esgotos com aeração artificial e na: digestão anaeróbia de lodos; aparecimento
de ABS em poços rasos, e mesmo profundos, exigindo a realimentação artifiPode at.cnu.:tr o probl.::-1 .a ~col{: cial do lençol com esgostos tratadoS; presença do ABS nas águas tratadas;
gico sem cntrct~nto c-li:.,.~. no r
prejuízo da reoxigenação dos cursos de âgua, em virtude de inibição do processo
o··risco de um.::t situaç::io
dc- de autodepuração; favorecimento da penetração profunda de partículas figravidadC'.
nas poluentes, cm virtude da capacidade dos detergentes, de modificar a tcnsão.superficial de solução aquosas, que podem modificar a pcrmCabilidade do
terreno; eventual toxidade crônica para seres vivos.
Os cientistas têm chamado a atenção para o fato de a poluição química,
devida a compostos de moltculas orgânicas mais complicadas, ser da maior
1ir:.;cnizil- o pl:"oblemu C'cológi<:-O. importância. Ramón Margalef, Por exemplo, afirma que '0s detergentes têm
Cri,a problcn,us de capucid:.dc efeitos de superflcie que alteram c desorganizam a superfície das c~lulaS".
oci~sa
no~ produtores d(: tcNos Estados Unidos, a partir de 1965, o A,BS foi substituído pelo LAS
.tri'uncro C' de ABS. Cr:ia pro- ou equivalente como o- LAB. No Brasil, a poluição causada pelos detcrgct!tes
~ .PJ..CJ\1-ª,S- nu b.:tlanç.:~ de
pagan1c!l aproxima-se do ponto crítiCo, especialmente na área de São Paulo, onde o
tos.
consumo anual é superior a 12.000 toneladas de ABS.
O assunto, aliais, já foi exaustivamente analis~~:Q.o pCios 6r8ios técnicos
Rr,>5olve o problema C!colfi~ico
desta Casa, ora chamados a opinar sobre a Emenda n~ 1 de PlenArio.
n<:t.su;;~. orjscm. Fuc.i.Ut.a 01 in.:l
Somos, pois, pela aprovação do Substitutivo da Comissão de Economia
talaç5o do estações de tri.!t_!l e pela rejeição d~ Emenda de Plenário.
mcn+~o biolf>(,;jco eh~ e~sot<:.G.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1979.- GUvan Rocha, Presidente
Permite qu·:: o .:~tu;ll pJ.:oduLur
- Jooé Rlcba, Relator - s.Jdanha Derzl - Hourlque Santlllo - Adalberto
Uc non ou Li,t•. ampJ .i. c
Sena.
6

mais sua

ct~p~ci<l.Hic~

instil-

.1a.:da.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai à publicação. Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~-Secretãrio.

São lidos os seguintes
Como recomendação fundamental, o Seminário apresentou, portanto, a
'substituição "total da produção de ABS por LAB". E isso, permitindo asoPROJETO DE LEI DO SENADO N• 333, DE 1979
lução "do p~oblema ecológico na sua origem", atinge os objetivos do Projeto
Altera a redação do § 3• do ort. 543, da Coasolldaçio das Leis do
de Lei em exame:, ainda mais coni as modificações introduzidas pelo SubstituTrabalho.
tivo da Comissão de Economia.
DesnecessÁria, pois, a Emenda de Plenário, que nenhum beneficio traria.
O Congresso Nacional decreta:
Pelo contrário, dificultaria a solução preconizada, como salienta a Secretaria
Art. I' O § 3•, do art. 543, da Consolidação das Leis do Trabalho,
do Meio Ambiente do Minist6rio do Interior, que lhe nega a caracteríStica de aprovada pelo Decreto ..lei n' 5.452, de 1t de maio de 1943, passa a vigcr com a
questão de segurança nacional''. OpinamOs, portanto, no sentido de que, seguinte rcdação:
não envolvendo assunto de segurança nacional, a matéria refoge ao pronun"Art. 543.
ciamento deste órgão t6cnico, devendo ser devolvida à Comissão de Saúde,
que solicitou nosso .pronunciamento sobre a Emenda.
§ 39 É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - Jorae Kalume, Presidente--,.
do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou
MurUo Badaró, Relator - Cunha Lima - Raimundo Parente.
representação sindical, desde que seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos
desta Consolidação, mesmo após o término de seu mandato."
PARECER N• 860, DE 1979
'

6

Relator: Senador Jooé Rlcba
Volta a esta Coniissilo, para exame final da cmcnd~ de Plenário, o Projeto de Lei da Câmara, que dispõe sobre a fabricação de detergentes não biodegradãvcis, que tinha sido encaminhado cm audiencia, à Comissão de Segurança Nacional, que opinou assim:
... não envolvendo assunto de; segurança nacional, a matéria
refoge ao pronunciamento deste órgão técnico. devendo ser devolvi~
da à Comissão de Saúde.
A Proposição retoma com pareceres emitidos pela Secretaria Especial do
Meio Ambiente e pela Divisão de Segurança e Informações do Minist~io do
Interior, ambas opinando contrariamente à Emenda de Plenário, com a apro~
vação do Ministro. Entre outros detalhes, a SEMA enfat~za. no seu parecer:
~'No Brasil, a produção de detergentes sintéticos tem como sur~
factante básico o ABS (alquibonzeno sulfonato) que se junta a outros ingredientes. Os produtores do detergente na forma final são:
Gessy~Lcvcr, Swift do Brasil, Orniex, Henkel, Hoechst, Quiminasa
e Nopco-Taubat6.
Cabe aqui uma exceção para a Spuma-lndústria Química de
Manaus S. A.) que menciona no rótulo de seu produto: Contêm cm
sua Fórmula LAB - Linear Alquil Benzeno. Certamente essa indústria, atravE:s dos beneficias da Zona Franca, importa matêria·
prima do estrangeiro."

Sabe-se que o consumo de detergentes sint~ticos aumenta, na proporção
de 15% ao ano, em nosso pais. E tais dctergerites, à base do ABS, permanecem
por muito tempo nos corpos de água receptores, com a característica de poluente conservativo c persistente. Entre os incovenientcs que apresenta estão:
aparecimento de espumas em grande quantidade nos cursos de âgua de grande
agitação, provocando problemas de operação nas estações de tratamento de

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'i' _Revogam-se as disposições cm contrário.
Justillcaçio
Em concorrência com a atual redação do§ 3~. do art. 543, da Consoli ..
dação das Leis do Trabalho. é vedada a dispensa do empregado sindicalizado
a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ourepresentação sindical, até um ano após o final de seu mandato, caso seja eleito
inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada
nos termos da CLT. _
_
.
Trata-se, por conseguinte, de um caso de estabilidade provisória, assegurada ao dirigente sindical até um ano depois do têrmino de seu mandato.
Ocorre, no entanto, que desde a edição da Lei n~ 5.107/66, que instituiu
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando a quase totalidade dos
trabalhadores foi compelida a optar por esse instituto indenizatório, em subs~
tituição da estabilidade, a maioria dos dirigentes sindicais, depois de um ano
do têrminó dos respectivos mandatos, ê sumariamente despedida.
Tal situação vem enfraquecendo acentuadamente o sindicalismo brasileiro, que se esvazia porquanto alguns dirigentes sindicais se perpetuam no
exercício de seus cargos devido à falta de chapas concorrentes, eis que ostrabalhadores receiam exercer esses cargos e serem demitidos depois de um ano
do término do mandato.
Nesse contexto, torna-se essencial que aos dirigentes sindicais seja asse..
gurada a estabilidade no emprego, em carâter permanente e não na forma
atual, o que evitarâ demissões injustificadas e fortalecerá a instituição sindical.
Assinale-se, por derradeiro, que a proposição inspirou..se em sugestão
que nos foi oferecida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancãrios de Juiz de Fora.
Sala das Sessões, 6 de ~o~;ffibro cte "t979. - Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE I943
....._....._.. _ ..•••.. :. _.....•• : . ......... : ....._.... : . ... : . ..... "' __.
Art. 543. O empregado eleito para· o cargO de administração sindica}
ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva,
não poderâ ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para
lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas
atribuições sindicais.
§I"' O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita.
§ 29 Considera~se de Hccinça não remunerada, salvo assentimento da
empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do
trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.
§ 3" É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do mo~
mento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação
sindical~ atê I (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive
como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos
desta Consolidação.
(Às Comissões de Constituiçao e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 334, DE 1979
Altera a redação do§ 2• do art. 416 do Código de Processo Civil.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelhq) -Atendendo a, conVite forl]lulado
·pela Comissão Organizadora das Comemorações do Qiiinqüagésimo Aniversário da Colonização Japonesa de Tomé-Açu-Estado do Pará, a Presidência
designa os nobres Senadores Aloysio Chaves e Gabriel Hermes, indicados
pela Liderança da Aliança Renovadora Nacional, para representarem o Senado Federal naquelas festividades, que se realizarão nos dias 8 e 9 do corren~
te.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelbo)- Há oradores inscritos. Concedo
a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em primoroso discurso proferido na inauguração do Instituto de Estu..
dos Portugueses, do Liceu Literário Português, em 1943, Afranio Peixoto dizia que ..por onde andaram os Portugueses - e eles andaram pelo mundo,
que descobriram ao Mundo", foram levando consigo cultura e piedade, san·
tas casas e gabinetes de leitura, liceus literârios e sociedades de beneficência.
Aonde vai Portugal, lhe vai o sentimento, no alturismo, lhe: vai a inteligência,
na perfeição".
Essa bendita semeadura fê-la ••a pequena casa lusitana", imortalizada
em seus feitos gloriosos pelo gênio inexcedível de Cam-ões, através do imen~
so mundo cujas fronteiras dilatou na saga insuperável, atê hoje, do ciclo dos
grandes descobrimentos marítimos.
-

(Do Sr. Nelson Carneiro)
Assim chegaram à Amazônia. Desbravaram-na com Pedro Teixeira e
O Congresso Nacional decreta:
colonizaram-na com a intuição genial de um Mendonça Furtado.
Art. I• O§ 2• do art. 4I6 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de
Lenda e realidade, a Amazônia continua, hoje como ontem, um mundo
1.1 de janeiro de 1973) passa a vigorar com a segi.ürite- rCdação:
em revelação, Na observação percuciente de Alfredo Ladislau, a Amazónia,
"Art.416........................... - ............... .. -sob qualquer ponto de vista que se a observe, tem sido, até hoje, Huma grande
vítima das suas próprias graildezas".
·~ § 29 As perguntas que o juiz indeferir serão obrigatoriamente
Na análise lúcida e atual de um Armando Mendes é inadiável upropor
transcritas no termo. se aparte o requerer...
uma estratégia para o encaminhamento do que: chamamos de enigma amazô~
nico", ou~ para ater-nos ao prôprÍo título da obra desse rvt;estre, .. inventar'' a
Art. 29 Esta lei entrarã em vigGr na data de sua publicação.
Amazônia, o que nada mais seria do que, com criatividade, instrumentalizar
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrãrio.
a decisão nacional (e sua implementação) de agir sobre a Região, com base na
Justificação
revelação do que ela é ou pode vir a ser".
A conquista e a incorporação dessa extraordinária região têm. porém,
Este projeto foi sugerido por ilustre advogado fluminense, o Dr. Hiram
S. de Oliveira. Entende ele que deve ser alterada a redação atual do § 29 do marcos históricos que balizam as grandes etapas de seu desenvolvimento econômico, após a ocupação do espaço físico infciadi no século XVII.
art. 4t6 da lei adjetiva civil~ que é a seguinte:
No consulado pombalino foi o palco ideal para experiências arrojadas,
"§ 29 As perguntas que o juiz indeferfr ·serãO tiails-critãs- no ter~
mais líricaS do que objetivas, na empresa agrícola do.século XVIII. Urgia dar
mo, requerendo-o a parte~'.
à colonização portuguesa uma base consistente, não vendo na Amazônia apeDiz o Dr. Hiram Oliveira com muita propriedade e externando, aliãs, os nas novo e Inesgotãvel manancial de riquezas~ com as ••drogas do sertão"
frutos de sua longa experiência forense, que o requerimento comporta deferi- substitutindo as especiarias que não mais chegavam do Oriente distante.
mento ou indeferimento. Então, se a parte requerer a transcrição da pergunNo século XIX, dissipadas as fantasias criadas pela imaginação sôfrega
ta, o juiz pode entender de indeferir o requerimento e o advogado nada mais de muitos intérpretes apressados que a perlustraram. surgiu a Amazônia pe-rante as nações que se industrializavam rapidamente, como privilegiada re-poderá fazer.
Todavia - e aí é que surge a importância do ·assunto a pergunta pode gião do mundo, única forneced-ora de borracha, até que o cultivo da hevea, no
conter matéria relevante ao esclarecimento da verdade. Ora, a apuração da Oriente, lhe arrebatasse esse monopólio, empobrecendo~a e transformando
verdade é precisamente um dos objetivos da investigação judicial, porque o os seringais abandonados em chagas abertas no âmago da floresta.
direito nasce do fato, como jã diziam os romanOs.
A débâcle económica trouxe a estagnação, que relentou por várias décaEm virtude do acúmulo de serviço judicíãrio, normalmente os juízes vão das o surto de extraordinário progresso, em todos os setores, registrado com
para as audiências de instrução e julgamento, sem o conhecimento profundo a prosperidade criada pela borracha.
da demanda. Quem milita no foro vê, diariamente. õs magistrados, na hora
A experiência de Belterra e Fordlândía, com o cultivo racional da serindos depoimentos, folhear os processos, à procura do seu conteúdo. Por isso gueira, transformou~se com o tempo em amargo fracasso, frustrando as espemesmo~ não têm os juízes condições para perceberem a profundidade ou o al- ranças de rápida recuperação econômica da nossa região.
cance de perguntas formuladas pelos patronos das partes.
Quando o pessimismo avassalava todos os espíritos, deixando atônitos
Se indeferem as perguntas e indeferem igualmente a sua transcrição no governantes, empresários e desalentando o povo, eis que, paulatinamente, co~
termo do depoimento, cerceiam o direito de defesa e impedem que, na segun- meça a chegar à Amazônia a colonização japonesa, iniciada, antes, em São
da instância, os Tribunais possam se aperceber da importância d:a pergunta Paulo, em 1908. Em 1929 aperta ao Patâ o primeiro grupo de 43 famílias. E a
indeferida para o completo e total esclarecimento da verdade. E sem a apu- partir de então poucos serão os imigrantes de que tenhamos recebido coloniração total da verdade, a prestação J'urísdicional do EStado torna~se ainda zação mais valiosa.
mais precária, porque a sentença estará inevitavelmente alicerçada sobre daNo ano passado, em cerimônias realizadas em vários Estados da Fededos incompletos. Essa deficiência poderá mesmo dar versão menos verdadei~ ração, o Governo e o povo deste País manifestaram nossa gratidão pela ex~
ra ao fato do qual se originou a demanda.
traordinária ajuda com que, há 70 anos, os japoneses se integram na civili~
Assim sendo, é da maior importância assegura·r à parte o direito de ver zação brasileira e há meio s~ulo colaboram no desenvolvimento da Amuó~
consignadas no termo do teor das perguntas indeferid~s!. a fim de que, poste-- nia.
riormente, possa ser aquilatada a repercussão que teriam no esclarecimento
Não se tratou, et1tão como agora, de apenas homenagear os representanda verdade.
tes de um grande povo, cujo extraordinário progresso está entre os mais belos
Este projeto procura sanar essa deficiência -da lei processual adjetiva. exemplos que a História registra de triunfo do Homem sobre um espaço físico
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro.
áspero e exíguo, pouco a pouco dominado pela inteligência e pela tenacidade
(À ComisSão de Constituição e Justiça.} de sua vontade inquebrantável.
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Naquela oportunidad~, como este ano em meu Estado, dâ-se merecido
realce ao trabalho laborioso, infatigâvel, de sol a sol, que esses imigrantes
executaram c continuam realizando com redobrada pertinácia cm prol do desenvolvimento nacional e da Amazônia.
No Pará, embora<> contingente japonês seja pequeno - cerca de 11.000, representando menos de 2% dos 750.000 radicados no Brasil- as dificuldades
c os beneficias dessa imigração foram proporcionais na sua grandeza, desafiando qualquer cotejo com os mais vitoriosos movimentos de população jamais ocorridos no continente americano. No Sul, os japorlc~cs encontraram
um clima.tcmpcrado, um solo fértil e uma tradição agrícola, que desenvolve·
ram, sem dUvida, porém não criaram. Na Amazônia, ao contrârio, enfrentaram duras condições da zona equatorial, a floresta impenetrável, a terra
pobre, a quase completa ausência de agricultura organizada, cujas aptidões
são muito diversas c não raro opostas ao extrativismo que ainda predomina
em nossa economia.
O Sr. Murllo Badar6 (ARENA - MG)- Permite V. Ex• um aparte?
(assentimento do orador.)- Em Minas Gerais há uma contribuição diversa
desta, mas não menos importante, que é a participação dos japoneses, hoje,
na maior usina siderúrgico do Brasil, a USIMINAS.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Agradeço a observação de V. Ex• Na parte final deste pronunciamento, menciono· também a
contribuição que no setor industrial os japoneses começaram a emprestar ao
desenvolvimento da Amazónia.
Foram eles, assim, senão os únicos, com certeza alguns dos melhores in·
tradutores de técnica e hâbitos que somente neste século, e paulatinamente,
vão submetendo ao controle humano o ambiente primitivo, selvagem e desconhecido da imensa região amazônica. O tratamento do solo, a correção de
sua excessiva acidez, o aperfeiçoamento dos enxertos, a sistemática dos adubOS, a aClimatação de novas eSpécies, O aprôVeitamento das vãrzeas, o combate às doenças vegetais e até uma certa melhoria alimentar, pela abundância
de frutas e legumes, de tudo isso os japoneSeS são, na Amazônia, pioneiros
admirâveis e pertinazes.
A própria evolução de suas atividades é uma experiência audaciosa e inacabada, que retrata essa admirável plasticidade, onde talvez resida o segredo
do seu sucesso. Quando chegar_am ao Pará., no__ governo Dionísio Bentesque lhes concedeu um milhão de hectares, dos quais 600.000 no Rio Acarâ,
onde ê hoje o Município de Tomé-Açu, e 400.000 eni Monte Alegre -liderados por Hachiro Fukuhara e reunidos_ na Companhia Nipônica de Plantação
do Brasil, dedicaram-se ao plantio do arroz e 'do cacau. Aquele era o alimento
predileto, a cultura a que mais estavam habituados; este era nativo na região,
apesar da modesta produtividade dos es~cimes atê então conhecidos. Qúa~
tro anos depois, em 1933, jâ introduziam as primeiras mudas de pimenta-do-reino, trazidas, por singular coincidência, exatame'nte de Singapura, para on·
de, SO anos antes, haviam sido transplantadas as seringueiras amazAricas,
iniciando-se o cultivo maciço e organizado que provocou a rurna do produto
brasileiro, todo ele extrativo e, portanto, disperso, caro e escasso.
A pimenta·do--reino atualmente ocupa lugar privilegiado na pauta de nossas
exportações.
O Sr. Jubas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Aloysio Chaves?
O SR. AWYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muita honra,
nobre Uder, Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Pasurlnho (ARENA- PA)- V. Ex•, no mínimo, faz um
discurso pela Bancada do seu Estado •..
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA -

PA) -

Muito obrigado.
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de que os japoneses eram muito perigosos porque não se mesclavam. e: consti·
tulam quistos.
·
E já se falava tambêm, alguns nacionalistas epidérmicos, falavam na presença dos japoneses na Amazônia, como sendo uma ponta de lança para a
conquista daquela ãrea, territorialmente falando. CinqUenta anos depois, o
balanço nos é extremamente favorável. E V. Ex• .aceite a solidariedade do seu
colega de Bancada e, com c~eza, como lhe disse, de toda a Bancada do Esta~
do do Pará, no momento em qUe presta justiça a este povo ordeiro, trabalhador, que nos auxilia bastante a transformar riquezas potenciais em riquezas
realizâveis.
O SR. AWYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre Senador Jarbas
Passarinho, agradeço a intervenção de V. Ex', porque ela~ fruto não só do
conhecimento completo que V. Ex• tem dos problemas da nossa Região,
como filho ilustre que o é da Amazônia, mas tambbn do conhecimento pessoal, direto, dessa problemática paraense, pelos longos anos que em diferentes e altas funções públicas viveu no nosso Estado e, sobretudo, pela maneira
como desempenhou o alto cargo de Governador do Pará.
Já disse, anteriormente, no meu pronunciamento, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que realmente, no domínio da floresta equatorial, no aproveitamento das várzeas, na melhoria das condições de solo, neste setor, se inicia a
experiência japonesa na Amazônia.
Não se deixaram, entretanto, os japoneses fascinar por esse triunfo. Dele
desconfiaram, e desconfiaram certo. Por um lado, os preços internacionais
variam ao sabor de uma competição incontrolável. Por outro, a natureza é
sempre incerta e guarda surpresas infelizes aos que a utilizam sem alternativas
nem cautelas. Os japoneses do Pará muniram~se de ambas. Em pleno fastígio
da pimenta diversificaram suas atividades, dedicando-se, com igual afinco,
aos hortigranjeiros e à avicultura. Legumes, frutas e hortaliças que até hã
poucos anos não consumíamos ou-importávamos, passaram a figurar em nossas dietas cotidianas, a preços de mercado local c vários deles são agora ex·
portados para outras regiões do Pa!s. 13 o caso tlpico do melão, que há 20
anos comprávamos da Espanha, hâ 10 mandávamos vir de São Paulo, aliás
produzido por japoneses, e agora vendemos para o Brasil inteiro, de qualida·
de excepcional.
Mais recentemente, uma praga, at~ então de incidência irrelevante, dizi~
mou um terço dos-pimeittais de Tomé-Açu. Pareceu, durante algum tempo,
que a próspera colônia estava condenada, de vez que a doença tinha suas cau·
sas no solo e não podia,· assim, ser tratada apenas nos vegetais. Com sagacidade e rapidez extraordinárias, o perigo foi contonl.ado. Naqueles solos que
se haviam tornado imprestãveis para a pimenta plantou·se cacau e maracujá,
obtendo-se, em pouco tempo, dois sucedâneos de volume e valor correspondente à riqueza periclitante.
Em outra região do Estado - no Baixo Amazonas - os japoneses introduziram um novo produto- a juta- que representa para as terras alagadas
oapel semelhante ao da pimenta para as terras firmes. Também ali não era
nativa e veio pelas milos cuidadosas do Oriente, recompensando a fuga da
borracha. Essa fibra, a mais abundante e resistente dentre todas as suas con·
gêneres, não se tornou apenas uma das maiores riquezas amazônicas.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA) -Com todo o prazer.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Eu quero parabenizar V. Ex• pelo
assunto que aborda, nesta tarde, na tribuna do Senado, para dizer a V. Ex•
que hã 30 anos atrâs, quando fui à Amazônia pela primeira vez, tive a sorte de
conhecer, na cidade de Parintins, o japonês pioneiro, digamos assim, aquele
que estava tentando, já naquela ocasião, implantar a juta em terra firme. Vi
no. quintal da casa deste japonês a experiência que ele fazia da transplantação
da juta de dentro do rio para a terra firme. Porque V. Ex•, como amazônida
que é, sabe perfeitamente como é laborioso o trabalho da colheita da juta;
todo esse trabalho executado dentro d'água, sujeito a ser laçado por cobras,
pelas célebres sucuris. Eu posso atê contar um fato a V. Ex•: dias antes da minh~ passagem por Parintins, um pobre homem havia sido todo quebrado por
uma sucuri; eu não vi a cobra, mas vi o couro, mostrado exatamente pelo Prefeito de Parintins, que era o filho do famoso Marechal Rondon. ~urna grande coisa, na verdade, a colonização japonesa na Amazônia: porque na Ama~
zônia ontem só existia a monocultura, era só a borracha, só a seringueira. Depois, com a colonização japonesa, veio justamente a juta.
Hoje, como nós tivemos a oportunidade de conhecer, a Amazônia, principalmente Manaus, ê a sede n• um pólo industrial de alto relevo. Eu felicito
V. Ex• e quero também dizer
os japoneses jâ estão fazendo alguma coisa
de bom em terras ceart:nses,
1cipalmente no setor de hortifrutigranjeiro.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - ... que se solidariza com
V. Ex•, nesta hora em que presta homenagem por todos os títulos devida à imigração japonesa que comemora o seu meio centenário, seu cinqUentenário.
Ainda muito jovem, estudante de ginásio no Estado do Parâ, tive oportunidade de visitar Tomé--Açu. Naquela altura era ainda um projeto de colonização
que estava em curso, o qual acabou não vingando com as espêcies vegetais
que, no momento, eram o objeto das culturas. Mas aprendi desde logo, algo
extraordinârio, em relação à presença dos japoneses. Como V. Ex• sabe, a nossa terra em matéria de agricultura- e digo não apenas o Pará mas a Amazônia - apenas arranhava o solo. Nós não Unhamos, antes da chegada dos ja~
poneses nem a juta nem a pimenta-do-reino a que V. Ex• começa a se referir
Vi na colônia de Tomé-Açu, onde eles estavam praticamente confinados, a
tentativa da cultura do cedro que depois não foi avante, não deu resuitado.
Mas vi como se organizava aquela gente para fazer agricultura numa área
equatorial tórrida; com estações meteorológicas, com organização de infraO SR. ALOYSK CHAVES (ARENA - PA) - Muito obrigado a
estrutura de saúde e de educação perfeitas. E àquele tempo, corria a notícia V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto, por esta sua observação que se adiciona a
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este pronunciamento, como um depoimento muito vAlido de quem conheceu
a realidade amazônica.
Mas, dizia eu que, graças à cultura da juta ~ que foi possível implantar a
nossa promissora indústria de aniagem, que abastece de sacarias o mercado
brasileiro e freqUentemente já exporta para o exterior excedentes considerá~
veis.
A propósito da origem da cultura da juta na Amazônia, creio que E: im~
portante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reproduzir aqui como ocorreu este
fato, narrado num trabalho de pesquisa de um dos mais importantes jornais
da minha terra, A Provlncia do Pará. Leio, para o Senado, este fato histórico,
pelo que ele representa sob o ponto de vista econômico e pela extraofdinária
significação que ele tem como fruto do denodo, da pertinácia e da dedicação
do homem, enfrentando todas as asperezas do meio ambiente. Nesta publicação se diz o seguinte:
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Pesquisam-se novas espécies die pimenta e de cacau, mais resistentes, mais
produtivas e mais precoces. Orienta-se, enfim, o agricultor para obter o máximo do seu trabalho e da sua terra. 1;: uma universidade de prática rural junto
às plantações. E, ao mesmo tempo, cuida-se da aclimatação de vegetais desconhecidos na Amazônia, pelo menos em esp~ie e escala comercializá.veis.
Ali estão germinando, vindo das Antilhas, da África, da Ásia ou da América
Central, temperos aromátiCos raros, de mercado certo e alta cotação, como o
gengibre, a baunilha, o cardamon, a canela e o cravo da lndia. Se os japone~
ses, como tudo indica, obtiverem Cxito nesses experimentos, estaremos repe~
lindo, antes de terminar o seculo XX, as lições que recebemos no passado colonial, quando o Brasil foi descoberto e a Amazônia ocupada na febre de encontrar o caminho das especiarias ou de negociar as drogas do sertão.

Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Consigno, por oportuno, uma referência especial à nova dimensão da pre"Durante oito anos, Oyama manteve vig(Jia para enfim assistir sença japonesa na Amazônia, que está no plano industrial. Há poucos anos
aos frutos de seu trabalho."
instalou-se em Belém uma fábrica modelar de artefatos madeireiros. No setor
Ele chegara a Parintins, trazendo mudas c sementes de juta da 1ndia. pesqueiro, modernas indústrias incorporaram o camarão à pauta de nossas
exportações e asseguram o suprimento do mercado interno. E agora se anunEm princípio efetuou o plantio de um punhado de sementes cia, sob a coordenação de uma grande empresa brasileira, a Companhia Vale
apanhado nas margens do Ganges, na lndia, distribuídas pela Com- do Rio Doce, o ·aparte de capitais e know-how nipônicos para a industrialipanhia Nipônica de Plantação do Brasil. Mas poucas conseguiram zação da bauxita, cujos projetas, desde as jazidas do Trombetas até as transse adaptar ao nosso solo. Oyama ficava a examinar constantemente formações em alumina e alumínio, em Barcarena, representam um dos mais
o crescimento do vegetal e sempre retomava do rio lamentando arrojados empreendimentos do Governo Federal jamais executados na Amamais um fracasso. A jutil que semeara não passava de um metro e zônia.
meio de altura, isto é, um terço do tamanho normal.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
A insistência de Oyama, a sua pertinácia pela mesma cultura,
enquanto outros a abandonavam, eram indícios, porE:m, de que ele
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muita honra,
continha certeza de vencer e construir o seu império da juta. Numa ouço v. Ex•.
outra investida fez a semeadura e chamou a famOia para vigiarem
O Sr. Dlreeu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Aloysio Chaves,
juntos o crescimento, cercando o plantio de todo cuidado, num.,ver~
dadeiro ritual. Os esforços foram recompensados, finalmente, pois V. Ex• vai representar o Senado nas festividades que assinalarão o cinqUenteem meio da plantação nanica surgiram dois pés de juta diferentes, nário da colonização japonesa, no Pará. E o pórtico das festivida<jes V. Ex•
bem crescidos. As adversidades, porE:m, não haviam terminado. traçou e construiu dessa tribuna. Não foram palavras de um orador, de um
parlamentar; foram palavras de um estadista...
Apesar do zelo por estes dois pés, a enchente levou um deles.

Do único que restou, contudo, Oyama colheu um punhado de
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Muito obrigado.
sementes c cada uma delas foi plantada na época certa e em terra fir~
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) ... de um homem que governou
me, germinando umas 200 plantinhas. Foi dado assim o grande pas~
so para uma das mais sólidas culturas semiperenes que se conhece aquela terra, e está. rendendo o seu tributo de homenagem, de admiração e
respeito à colônia japonesa' que está povoando o solo da sua terra. Portanto,
na Amazônia. O milagre tão esperado aconteceu c Oyama pôde
nobre Senador Aloysio Chaves, V. Ex• que realça a contribuição japonesa no
criar o seu império.
Pará, e recebeu, ainda hã pou~o, o aparte do nobre Senador de Minas, salien~
Sr. Presidente e Srs. Senadores, parece que tenho perante os olhos esse tando a participação da colônia japonesa em Minas, receba tambêm a h o me~
quadro: o homem recém~chegado do Japão, numa terra completamente ad~ nagem do Espírito Santo, porque o japonês, la no meu Estado participa da
versa, numa natureza radicalmente diferente daquela onde se criara e vivera. grande iniciativa de Tubarão, com a contribuição da Kawasaki, e alí mesmo
Caminhando na solidão dessa imensa planície diariamente para a várzea, no Pontal, junto a nossa Capital, o japonês já plantou uma usina de peletionde fazia o plantio dessas sementes, esperando que elas pudessem germinar zação, com capitais japoneses, mostrando também a larga contribuição japonee dar início a uma das culturas mais sólidas e, hoje, das mais importantes para sa para industrialização de nossa terra. Receba, pois, a homenagem do Sena~
a economia do nosso Estado.
do. V. Ex• fala em nome do Senado e vai participar das homenagens em nome
Ali, ele esperava todos os anos que a grande enchente do rio cobrisse a do Senado. Tem merecimento e tem significação a sua homenagem porque,
várzea, podendo neste caso destruir a sua pequena plantação, porque o Ama~ Governador da terra paraense, sentiu no Governo do seu Estado, como estazonas nessas cheias cíclicas cobre todas as várzeas e só pâra submisso perante dista, a larga, fecunda e generosa contribuição do japonês para a civilização
paraense.
o obstáculo intransponível da terra firme.
E me recordei de uma observação do fino espírito de Euclides da Cunha,
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Muito obrigado nobre
em ucontrastes e Confrontos'', quando, olhando esse quadro quase indes~ Senador Dirceu Cardoso: O discurso de V. Ex• me honra pelos conceitos pessoais que emitiu, mas estou muito aquém das palavras de V. Ex•, ditadas pela
critível, escreveu estas palavras antológicas:
generosidade e pela fidalguia com que conduz todas as suas intervenções nes~
"Atentei outra vez nos baixios indecisos, nas ilhas ou pré-ilhas
ta Casa.
meio diluídas nas marejadas e vi a gestação de um mundo. O que se
me afigurara um bracejo angustioso era um arranco de triunfo ... "
Prossigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores;
As comemorações excepcionais que, no Estado do Pará, encerram~se nos
Foi este triunfo que coroou a pertinácia o trabalho persistente, dominado por um profundo sentimento de misticismo, desse japonês Oyama, que dias 8 e 9 deste mês, assinalando o transcurso do cinqUentenário da imigração
chegou pela primeira vez à Amazônia para, nela, introduzir definitivamente japonesa para a Amazônia, representam, na realidade, o louvor de nossa Pã~
uma cultura vinda do Oriente, compensando o desfalque que sofreremos eco- tria, com a participação da mais alta Casa do Congresso Brasileiro, à contribuição inestimável que trouxe parcela considerável do laborioso povo japo~
nomicamente, com o plantio das seringueiras nas terras de Cingapura.
As experiências japonesas na Amazônia não estavam findas, nem parali~ nês ao nosso desenvolvimento.
sadas. Desejo realçar para o Senado o trabalho admirável que uma agência
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um
do próprio governo nipônico - a JAMIC- vem desenvolvendo em Tomé- aparte?
Aço, através de Instituto Agrícola ali inaugurado, em fins de 1977, por nós e
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muita honra
pelo então Ministro da Agricultura do Brasil. Nesse estabelecimento técnico,
onde trabalham vários cientistas nipônicos e brasileiros com os mais altos nobre Senador Henrique de La Rocque.
O Sr. Henrique de Lo Rocque (ARENA- MA)- Nosso aparte integra
graus universitários - nos ramos da Botânica, da Parasitologia vegetal e do
exame de solos, estão em estudos, sem alarde, algumas alternativas que se po- a série daqueles Que já se fizeram ouvir nesta sessão plenária do Senado. O
dem transformar em fontes de incalculâvel progresso para a região. eminente Líder Senador Jarbas Passarinho afirmou que V. Ex• tinha a solida- .
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riedade da Bancada e do povo paraense, nesta hora em que enaltece de forma
brilhante o trabalho, o esforço, a dedicação da colôniajaponésa na área amazônica, É diflcil, Senador Aloysio Chaves, apartear o mestre; não é fácil pedir
consentimento para uma achega a um discurso em que, pleno de conceitos,
encimando uma oportunidade totalmente válida, o orador põe de forma admirável o seu saber e os seus conhecimentos sobre a temática que debate. O
nobre Senador Dirceu Cardoso trouxe, com a vibração de sempre, com a sinceridade tão marcante que Deus lhe deu, a solidariedade do povo do Espírito
Santo nesta homenagem ao povo japonês. Receba também de nós outros, que
não somos_ realmente em nosso ~tado tão bafejados pelo saber, pela experiência e pelo amor ao trabalho do povo japonês, mas que dele também temos
recebido algo no terreno da assistência à agricultura, receba, nobre Senador,
mais uma vez as nossas homenagens que--não se referem apenas ao discurso
que está a proferir mas, sobretudo, à conduta, à correção, ao alto valor ético,
à magnífica çolocação parlamentar que dá a todos os pronunciamentos que
para encanto nosso profere no Senado da República.
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ternacional que demonstra efetivamente a viabilidade de uma diplomacia
parlamentar baseada na igualdade soberana de todos os Estados.
É, assim, portanto, Srs. Senadores, a Assembléia da ONU um órgão de
significação toda especial, sem perfil autoritário e hegemônico, e uma força
incontestável no sistema da Organização Internacional. Um foro parlamentar
baseado nos princípios da persuasão, do compromisso, da negociação, doesclarecimento de problemas, e da busca infatigável de novas ideias e soluções.
Um órgão que atende, em sua autenticidade, às exigências de convivência da
comunidade de nações, e que procura consolidar uma nova composição e
constelação da sociedade internacional.
A Assembléia-Geral da ONU tem procurado ajustar-se ao clima e à mudança dos tempos, nesse jogo complexo de desigualdades e desajustes, e, em
face a problemas de ritmo vertiginoso, que os sistemas políticos existentes
mostraram-se, até aqui, incapazes de resolver. f:, portanto, um foro adequado para registrar as várias facetas, contradições e incertezas da realidade internacional corrente, sobre a qual nos informa e orienta.
Daí a importância das suas reuniões anuais cujas agendas refletem, em
O SR. ALOYSlQ CHAVES (ARENA- PA)- Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador Henrique de La Rocque, e estou profundamente honrado, não grande parte, essas facetas, contradições e incertezas, como também a comsó com a intervenção de V. Ex• mas com os conceitos emitidos. Sobre o as- plexidade das relações internacionais.
ExemplO vivo disso, é a agenda da corrente Sessão da Assembléia, reposunto V. Ex• tem uma autoridade que me escapa para falar ao Senado da Re~
pública, o conhecimento tios problemas pertinentes ao no~so processo de de- sitório de mais de cem tópicos especfficos, em adição a tópicos regulamenta~
senvolvimento nacional, envolvendo necessariamente a Amazônia, e uma lar- res, sobre relatórios de vários órgãos, ou temas sobre eleições para vários órga, rica e extraordinária experiência que só os anos permitiram a V. Ex• acu~ gãos, inclusive subsidiários da Assembléia, e de responsabilidade da mesma.
Cobre, assim, essa agenda uma enorme gama de assuntos no campo político e
mular no Congresso Nacional.
de segurança, econômico e financeiro, social, colonial, administrativo e legal.
Prosseguindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Entre os. tópicOS políticos de maior relevância se incluem os temas sobre
No Brasil vivem e trabalham centenas de milhares de jap-oneses e muitos desarmamento, entre eles proscrição de armas nucleares, desnuclearização,
outros que deles descendem e vão lentamente se incorporando à comunidade armas químicas e bacteriológicas, proibição do emprego de certas armas coobrasileira.
viildonaiS qU-e possam se-r consideradas eXCesSivamente nocivas ou de efeitos
Não somos, nunca fomos e estou certo que jamais seremos hostis aos indiscriminados, fortalecimento da segurança dos Estados que não possuam
contingentes humanos que do mundo inteiro riOs iiãiein sua força de traba:- armas nucleares contra o emprego de armas nucleares; questões políticas eslho e a contribuição de suas culturas. De poucas nações temos recebido tanto pecíficas tais como o Oriente Mêdio, inclusive a questão da Palestina, a quescomo do Japão. As nossas necessidades se justapõem e, portanto, não entram ·tão de Chipre, a política do Apartheid, Energia Atômica e efeitos de raem conflito. Os excedentes populacionais que nO Japão buscam espaço para diações atômicas; a questão da manutenção de operações de paz; a do espaço
se desenvolver aqui podem encontrá-lo, generoso e acolhedor. O nosso passa- ultraterrestre; a elaboraçãO de uma convenção internacional sobre os princf~
•do é um grande e feliz amâlgama de raças e, portanto, de costumes, crenças e pios que devem reger a utilização pelos Estados de satélites artificiais. No
métodos de trabalho. Sendo nele a componente japonesa cada dia mais ex- campo económico e finan-ceiro, inclui a Agenda o tema do desenvolvimento e
pressiva, o nosso futuro influirá. no destino de uma parcela cada vez mais con- da cooperação internacional, o do Comércio e desenvolvimento, o do desensiderável do povo japonês.
volvimento industrial, atividades operacionais para o desenvolvimento; in~
Unidos pelo destino comum e pelo trabalho ao nosso povo, neste defini- clui, ainda a agenda o importan.te programa das Nações Unidas sobre o
tivamente integrados através de seus descendentes - nossos patrícios - os Meio Ambiente, problemas alimentícios, cooperação técnica, ciência e tecnoimigrantes japoneses, na labuta cotidiana que tanto os distinguem e enaltece, logia; e, ademais, importantes temas sobre a questão da energia; no campo
colaboram na construção de um Brasil mais próspero, solidário e maior, que social, inclui a agenda a questão dos direitos humanos, e a da eliminação de
é 0 dever de todos nós edificar.
discriminação racial ou sob outras formas e a da tortura. No campo dos
É o que tinha a dizer ao Senado no momento em que, com o acerto que problemas coloniais, inclui a agenda a questão da Rodésia do Sul e de Namícaracteri7a ...uas. decis.ões. associa-se às_ iustas comemoracões_de brasileiros e bia. Entre os assuntos legais se incluem a importante qu~stão do Direi_to do
j-;p~~~~;-p~~-tã~-;~t~~~rdinâ~i~ ~~;~t~hi~"tóri~~~-(-Mui~~-b;~f P~J~;s-.)
Mar, a do Direito Comercial Internacional, e o agudo problema do terrorismo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre SeCom o ternário dessa natureza, não é dificil a valiar a amplitude, a finalinador Lourival Baptista.
dade e a complexidade das atividades da Assem,Plêia-Geral, que congrega
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur- anualmente em Nova Iorque, uma plêiade de Chefes de Estado e de Governo,
e de Ministros de Relações Exteriores.
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho a satisfação de relatar a esta ilustre Casa as minhas observações à
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
XXXIV Sessão da Asscmblêia-Gcral das Nações Unidas, na qualidade de aparte?
Observador Parlamentar na Delegação do Brasil à teferida Sessão, função
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Com muito prazer,
essa que me foi coriferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblieminente Senador.
ca João Baptista Figu•eiredo, por indicação do Líder do meu Partido, eminenO Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Senador Leute Senador Jarbas Passarinho.
Honrado, pela terceira vez, com essa incumbência, a primeira vez em rival Baptista, V. Ex• está a narrar a nós outros' o que foi e o que estâ sendo a
1965, na XX Sessão da Assembléia, quando servia como Deputado Federal; a Assembléia das Nações Unidas - ONU - tendo·lhe cabido a tarefa de resegunda vez como Senador, na XXX Sessão, em 1975; e desta vez na Sessão presentar o País em tão augusto conclave. V, Ex• afirmou- e eu notei- que
da Assembléia acima aludida, desejo deixar constância de quanto me senti o fazia pela terceira vez, e, neste momento, nobre Senador, me veio à
privilegiado, em todas elas, de participar, se bem que de maneira limitada, em lembrança que V. Ex•, em todas essas três oportunidades, não pôde porque
tempo e finalidade, nas atividades das referidas Sessões, e de me haver benefi- não o conseguiu- desvincularHse da imagem de São Cristóvão, sua terra Naciado de experiência única, no principal foro e órgão deliberativo das Nações. tal. E quando faço essa afirmação é para dar grandeza ao seu mandato, porque tenho a certeza de que, lâ naquele país tão rico e tão próspero, onde o
Unidas, que ocupa uma posição central no sistema da Organização.
Um foro e um órgãO-, poderia dizer, de conteúdo e expressão, universais, povo exibe a sua pujança e o seu poderio armado, V. Ex• com a imagem de
competente para discutir e examinar quaisquer questões ou matérias interna- São Cristóvão, seu berço natal, a sua terra tão querida, por certo hâ de ter
cionais, mencionadas na Carta da ONU, ou relativas aos poderes e funções meditado sobre o quanto é preciso que se faça ainda em favor de nossa Pâtria,
dos seus órgãos. Um foro e um órgão onde estão representados todos os para que ela tenha um lugar, senão entre os mais destacados, mas que não
Estados Membros das Nações Unidas, e em que, com a admissão do seu últiH seja entre os mais inferiorizados no concerto das Nações. E V. Ex•, como um
mo Membro durante a corrente sessão, Santa Lúcia - localizada no nosso bo:m parlamentar, tendo sido um excelente Governador, tendo sido, neste
Hemisfério Ocidental- constam atualmente de 152 Membros. Um foro in· particular - posso depor- um ótimo estudante no Colêgio dos Jesuítas, na
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Bahia, V. Ex• quantas vezes seja designado para nos representar na ONU, hâ
de ter sempre presente a disparidade entre mundos tão diversos e tão diferentes e o quanto cabe ao poUtico lutar para que essa grande diferenciação, para
que essa distância que separa raças e gentes não seja um dia mortal e decisivo
num conflito fatal para a Humanidade. V. Ex• hâ de me perdoar que, num
discurso em que enumera as altas responsabilidades discutidas na ONU, eu
tenha, com a permissão do nobre Senador por Sergipe, me recordado de sua
terra natal, que saúdo nesse instante por ter tido a felicidade de ter sido o seu
berço.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Henrique de i.a Rocque. O seu aparte ilustra e enriquece o meu pronunciamento; as suas palavras chegam-me ao coração, e relembro a nossa mocidade, quando nos conhecemos há mais de 50 anos, quando entramos naquele velho casarão da Piedade, o velho Colegio Antônio
Vieira, na Bahia, e fizemos o nosso curso secundârio. A V. Ex•, que é um padrão de dignidade, que é um homem que honrou a Câmara dos Deputados e
honra o Senado Federal; V. Ex• que ê um exemplo para todos nós, para aqueles que militam na política em nosso País, sou muito grato, eminente Senador
Henrique de La Rocque. As suas palavras chegaram-me ao fundo do coração, foram de amigo para amigo. Amigo da epaca em que existia amizade,
lealdade, respeito e existia aquilo que nós, acima de tudo, tínhamos e temos: o
querer bem. Muito obrigado a V. Ex•
Na concepção dos trabalhos da Assembléia, inclui-se como elemento importante o seu debate geral, no início de cada sessão, que contribui para incrementar o entendimento entre membros e muito serve para explorar e avaliar a realidade internacional. É uma oportunidade para realizar apreciações
de conjunto, para reflexão coletiva sobre os fatos que incidem nessa realidade, ou a condicionam, e que lhes dão coerência e significação. O debate geral
faz, assim, um aparte global a uma visão dos problemas internacionais correntes, permite avaliações específicas e uma análise pormenorizada desses
problemas. Por intermédio do debate geral, tomam as delegações posição em
relação a problemas, de acordo com os interesses de seus governos.
Chegando em New York, em 30 de setembro, poucos dias antes, exata·
mente em 24 de setembro, houvera dado inicio na Assembl~ia o debate geral
da corrente sessão. Como jâ é de tradição estabelecida, foi iniciado pelo nosso
Ilustre Ministro das Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guérreiro. Antes da
minha partida de Brasília, jâ havia pedido a transcrição, nos Anais do Senado, do seu memorâvel discurso, em que reafirmou a politica externa do Brasil, baseada no desejo de realizar os nobres ideais da paz, da justiça e cooperação internacional ao desenvolvimento, e na adesão do Brasil aos princípios
da independência nacional, igualdade soberana dos Estados, autodetermi
nação dos povos e não-interferência nos assuntos internos e externos dos Estados, bem como apoio à solução pacífica de controvérsias internacionais,
como preceitua a Carta das Nações Unidas.
O Sr. Pusos Pôrto (ARENA - SE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com muito prazer,
eminente Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto (ARENA- SE)- Nobre Senador Lourival Baptista, V. Ex• fez muito bem em trazer ao debate no Plenário do Senado o relatório de sua viagem e de sua participação na Assembléia Geral da ONU.
O Senado é, realmente, o parlamento do Brasil que deve discutir a política internacional; ê da nossa competência constitucional a discussão dos problemas
internacionais, e V. Ex• pela terceira vez participa da Assembléia Geral da
ONU, tem a vivência jâ dos problemas discutidos naquela Alta Corte Internacional e sabe muito bem do peso específico do nosso Pais, hoje, naquela
Assemblêia, seja pela sua tradicional posição de isenção diante dos conflitos
internacionais, seja pelo seu apoio nunca negado às nações do Terceiro Mundo na sua luta por um lugar na história. Receba V. Ex•, nesta tarde, as congratulações do seu conterrâneo, do seu companheiro de Bancada e o apreço
pelas informações que V. Ex• traz ao conhecimento do S~nado Federal, que é,
justamente, o local onde deve ser analisada e discutida a política internacional do nosso Pais. Muito obrigado.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito grato a
V. Ex•, eminente Sen.ador Passos Pôrto, meu companheiro e meu amigo, pelas
suas palavras que também muito enriquecem este pronunciamento que faço a
respeito da nossa viagem, do que vimos, do que observamos na XXXIV sessão da Assemblêia Geral das Nações Unidas. Muito grato a V. Ex• pelas con·
sider~ções feitas.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Com muito prazer,
nobre Senador.
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O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Antes de mais nada, quero sau·
dar o retorno de V. Ex• à tribuna da Casa, após haver cumprido missão oficial junto à Assemblêia Geral da Organização das Nações Unidas. Jâ eXperimentei a honra de desempenhar missão idênticat no ano de 1977, quando, por indicação de minha bancada e ato do Poder Executivo, fui designado observador
junto à XXXII Assembléia Geral. E, naqueles dias de permanência em Nova Iorque, nós procuramos nos inteirar de toda aquela gama de problem:-tS de política
internacional, problemas que eram repassados diariamente no nosso contacto
com os diplomatas brasileiros e que uma vez, cada semana, eram discutidos com a
presença de todos os nossos representantes nas várias comissões da Organização
das Nações Unidas. Posso dizer a V. Ex• que foi uma experiência magnífica, revivida neste instante em que V. Ex• se reporta a sua atuação na Assembléia do corrente ano.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grato a
V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides. Sei que V. EX• lá esteve,
1977, e
deixou a marca da sua passagem, pelo trabalho que desenvolveu, pelas observações que colheu e pela sua palavra que, depois, aqui, nesta casa, disse do
que lã verificou. Sou muito grato a V. Ex• pelo seu depoimento, que muito me
honra.

em

Continuo, Sr. Presidente:
Declarou o nosso Ministro das Relações Exteriores que o Brasil continuaria a trabalhar pelo fortalecimento das Nações Unidas na manutenção da
paz e da segurança internacional, na cooperação para o desenvolvimento e na
promoção do respeito aos direitos da pessoa humana e às liberdades fundamentais, sem distinções de raça, sexo, Ungua ou religião.
A posição e atitude do Brasil em relação a várias questões de importân·
cia ou de interesse para o nosso Pafs e o mundo receberam nO discurso de Sua
Excelência uma definição clara, positiva e de sóbrio realismo. Não preciso
repeti-las aqui, porque já são parte integrante dos Anais desta Casa.
A Assembléia-Geral concluiu o seu debate geral em 12 de outubro, duran
te o qual participaram-l3 Chefes de Estàdo ou de Governo, 13 VicePresi.dentes ou Vice-Primeiro-Ministros e 102 Ministros de Relações Exteriores. Dele tambêm participou, mediante convite especial, Sua SantidadC o
Papa João Paulo II.
Foi pela segunda vez que tive o privilégio de estar presente em sessões da
Assembléia-Geral em que foram ouvidas as palavras inspiradas de dois grandes Papas.
A primeira vr:i, Cm 4 de outubro de 1965, na XX• Sessão da Assembléia,
quando foi ouvida a palavra de Sua Santidade Paulo VI, que nos deixou uma
mensagem inolvidãvel em prol da paz entre os povos.
Agora, em 2 de outubro de 1979, ouviu a Assembléia-Geral, em sua
XXXIV Sessão, a palavra de Sua Santidade João Paulo II, palavra de paz, de
fraternidade, de fê e confiança na justiça e nos direitos humanos.
Em seu eloqUente e comovido discurso declarou Sua Santidade que o
respeito pleno aos direitos de todos os seres humanos é a pedra angular das
Nações Unidas e da paz mundial.
Para Sua Santidade a Declaração Universal dos direitos Humanos constitui o marco milenar na longa e dificil caminhada do gênero humano. ~ necessário, disse Sua Santidade, medir o progresso da humanidade não somente
pelo progresso da ciência e da têcnica do qual se evidencia toda a singularidade do homem em confronto com a natureza, mas simultaneamente pelo primado dos valores espirituais e pelo progresso da vida moral. A Declaração,
continuou Sua Santidade, com todo o seu complemento de numerosas declarações e Convenções sobre aspectos importantíssimos dos direitos humanos,
em favor da infância, da mulher, da igualdade entre as raças, e particularmente os dois Pactos Internacionais sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, e sobre os direitos civis e políticos, deve permanecer na Organização das
Nações Unidas como o valor de base, com o qual se hã de confrontar e a qual
vai haurir inspiração constante a consciência dos seus Membros.
Referindo-se às principais ameaças aos direitos humanos dentro das
nações ou entre elas, lembrou Sua Santidade as terríveis disparidades entre os
seres humanos e grupos, entre ricos, entre ricos e pObres, e ameaças aos diw
reitos do espírito, da consciência humana e da criatividade, inclusive o relacionamento entre o Homem e Deus.
O Papa lembrou que quatorze anos antes, Paulo VI havia pronunciado,
na Assemblêia, algumas palavras memoráveis que ele desejava repetir: Não
mais a guerra, não mais! Nunca mais uns contra os outros e nem séquer uns
sobre os outros, mas sempre, em todas as ocasiões, uns com os outros.
Sobre o Oriente Mêdio, Sua Santidade declarou que todo passo concreto
era valioso, mas somente sob a condição de que se encaminhasse em direção a
uma paz total. E isto, disse ele, devia incluir a consideração e justa solução da
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questão da Palestina. f: muito de desejar, acrescentou Sua Santidade, um estatuto especial que, sob garantias internacionais, assegure o respeito da parti·
cular natureza de JerusalQn, patrimônio sagrado para a veneração de milhões
de crentes das três grandes Religiões monoteístas: o Judaísmo, o Cristianismo
e o Islamismo.
Sua Santidade pediu medidas eficazes de dcsannamento, c declarou que
a vida da humanidade se encontrava gravemente ameaçada pela corrida ar·
mamentista.
Concluindo, Sua Santidade fez votos por que todas as nações, mesmo as
menores, mesmo aquelas que não gozam ainda da plena soberania e aquelas
às quais ela foi tirada forçosamente, possam cncontrar·se em plena igualdade
com as demais na Organização das Nações Unidas. E fez votos porque a Organização permanecesse sempre o supremo foro da paz e da justiça: autêntica
sede da liberdade dos povos e dos homens com a sua aspiração a um futuro
melhor.
Sr. Presidente,
, Mesmo antes da conclusão do Debate Geral algumas Comissões da Assembl6ia (são elas ao todo: Comissão Politica e de Segurança, Comissão
Política Especial. Comissão Económica e Financeira, Comissão Social, Comissão de Tutela e Territórios não autdnomos, Comissão Administrativa e
Comissão Legal) haviam iniciado a consideração de temas- específicos que
lhes tinhaqt sidO referidos. Em relação a alguns desses temas, já se pronunciaram os Delegados Brasileiros que servem nessas Comissões. O trabalho das
mesmas prossegue normalmente. antecipando-se à conslusi:'f.o da Sessão da
Asscmblêia dentro do cronograma inicialmente esboçado.
De interesse muito especial para o Brasil são os problemas internacionais
de carãter econômico e financeiro. Um dos principais itens, como jâ foi mencionado, é a questão do desenvolvimento e coopcraçAo económica internacional. Um dos subitens nesse tema ê a questão das Relações Norte-Sul, sobre a
qualjâ se pronunciou com serenidade e brilhantismo, no Plenário, o nosso representante permanente na ONU, Embaixador SE::rgio Corraa da Costa. Após
se referir à crise económica mundial, no curso d8 qual os países em desenvolvimento estilo a pagar um preço muito alta, defendeu Sua Excelência um
novo esforço de negociações globais, que introduziria um insumo político, até
áqui faltante em várias negociações anteriores sobre o assunto.
Ao reconhecer que a crise económica e a crise de energia. que é parte dela, exigem um novo Csforço, declarOu o Embaixador Sérgio Corr!a da Costa,
que o Brasil acolheu a proposta no sentido de transformar um Comitê Plenário sobre o Assunto em um Comitê preparatório dessas negociações glo~ais, que deverão ser novo ao Diálogo Norte-Sul.
O nosso ilustre Ministro das Relações Exteriores. Ramiro Saraiva Guerreiro, no seu discurso de abertura do Debate Geral, já havia chamado a
atenção sobre a preeminência e importância de questões econômicas e financeiras internacionais. Como muito bem notou Sua Excelência, a economia
mundial prepara-se para ingressar na d6cada dos 80 em condições de incertezas generalizadas, e no momento ocorre uma preocupante desaceleração do
comércio internacional.
Vão se estabelecendo, disse o Ministro, no campo comercial, com crescente nitidez, linhas de clivagem entre o Norte, crescentemente integrado, c o
Sul, onde países como o Brasil vêem sua participação nas exportações internacionais ficar aquE::m da contribuição por eles oferecida não só pela compra
de bens e serviços mas, também. pela importação, adequadamente remunerada, de insumos tecnológicos e recursos financeiros, sob a forma de investimentos diretos e de capitais de emprêstimo.
A posição do Brasil, como delineou o nosso Ilustre Ministro, é que ê preciso evitar que as preocupações com aspectos prementes das dificuldades económicas - inflação mundial c elevação" nos preços do petróleo - releguem
ao segundo plano a problemática mais ampla da luta pela superação das estruturas do subdesenvolvimento.
A verdade ~ que, como acentuou o Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro,
a industrialização dos pafses em desenvolvimento está. sendo dificultada, no
momento em que começaram a dar frutos seus esforços, e quando mais podiam contribuir para a economia internacional também como fornecedores
crescentemente competitivos, de produtos manufaturados. Talvez pior do
que o protecionismo às abertas, e aqui faço, também mirihas, as palavras do
nosso ilustre Chanceler, seja a omissão implícita no abandono dos problemas
do relacionamento entre o Norte e o Sul.
Da! a importância de uma tomada do diálogo Norte-Sul, como disse o
Ministro, mediante novo e revigorado esforço de negociação efetiva com vistas a· remodelar o relacionamento entre o mundo desenvolvido e as nações em
desenvolvimento.
Antes de concluir, quero mencionar a cooperação e atenções que recebi
da nossa Missão junto às Nações Unidas durante minha permanência em

Nova Iorque, especialmente do seu ilustre Chefe, Embaixador Sérgio Corrêa
da Cos~a.
Quero, também, mencionar as atenções que. recebi do ilustre Representante Especial, Embaixador Carlos catero Rodrigues, que nos representa
com brilho na consideração de temas importantes, na Comissão Social e na
Comissão Legal, inclusive direitos humanos e direitos do mar.
Desejo, ainda ressaltar as atenções que recebi do nosso ilustre Cônsul
Geral, Einbaixador S6rgio Portella de Aguiar, que, à frente do Consulado do
Brasil, estâ prC::stando relevantes serviços ao nosso País; ao Dr. Lino Otto
Bohn, eficiente gerente do Banco do Brasil em Nova Iorque, que, com competência, solicitude e cordialidade desempenha tão importante função; ao Dr.
Hélio Guerreiro Ribeiro, Assistente de Relações Públicas do Instituto Brasileiro do Cate, e dedicado funcionário, que me deu todo o apoio de que precisei durante minha permanência naquela cidade; da funcionária Maria do
Carmo Moret Leite, que ficou à disposição dos parlamentares, atendendo a
todos com a maior solicitude e ao Senhor Albert Diz, representante da VARIG, em Nova Iorque.
Também sou grato, de maneira especial, ao Dr. Aldemar Dantas de Brito, ilustre sergipano, alto funcionário das Nações Unidas, jâ aposentado, e
que serve, atualmente, a nossa Missão junto à ONU, na qualidade de Assessor Especial, a quem muito estimo e admiro, pelas atenções e gentilezas que
me dispensou, quando da minha estada em Nova Iorque.
Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Regressando da missão para a qual fui designado, achei de meu dever
deixar registrado a honra e o privilegio que tive de representar o Senado Federal, jufitamente com o meu nobre colega Senador Orestes Quêrcia, na
XXXIV Sessão da Asscmblêia-Geral das Nações Unidas que estA sendo realizada em Nova Iorque. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado).
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard - Eunice Michilcs - Evandro Carreira - Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Mauro Bcnevides- Agcnor Maria- Jessé Freire
- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Teotônio VilelaGilvan Rocha - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - João Calmon Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Tancredo Neves - Franco Montoro Benedito Ferreira - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi
-:-José Richa- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, rcdação final que
vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário.

1t lida a seguinte
PARECER N• 861, DE 1979
Da Comlssio de Redaçào
Redaçio fino! do Projeto de Resolução n• 103, de 1979.
Relator: Sellador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n• 103,
de 1979, que autoriza o Governo do Estado do Paranâ a realizar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 61.000.000.00 (sessenta e um milhões de
dólares) para financiar o 2• Programa de Rodovias Alimentadoras.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1979. -Dirceu Cardoso, Presidente; Saldanha Derzi, Relator; Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N• 861, DE 1979
Redaçio fino! do Projeto de Resolução n• 103, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
N, da Constituição, c eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza o Governo do E!ltldo do Paraná 1 realizar operoçio de
empréstimo externo no valor de USS 61.000.000,00 (......,ta e um milhões de dólares amer!conos) paro financiar o 2• Programo de Rodoviu Allmentadoru.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 t;: o Governo do Estado do Paranâ autorizado a realizar umS.
operação de emprêstimo externo no valor de USS 6!.000.000,00 (sessenta e
um milhões de dólares americanos), ou equivalente em outra moeda, de principal, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, com a garantia
da União, destinado a financiar o 2!it Programa de Rodovias Alimentadoras,
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em execução pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná.
Art. 2'i' A operação de empréstimo realizar-se-â na forma aprovada
pelo Poder ExecutivO Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil e
pelo Ministério da Fazenda, para registro de emprêstimos da espécie obtidos
no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e o disposto na
Lei Estadual n9 7.157, de 28 de maio de 1979, publicada no Di.ârio Oficial do
Estado do Paranã do dia 29 de maio de 1979.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 460, 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• 103, de 1979.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1979. - Affonso C amargo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovado o requerimento,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
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pios, numa freqUência que somente, em dois meses, atingiu a oito bilhões de
cruzeiros, só num dia a 14 municípios. Assim, Sr. Presidente, a nossa posição,
ao lado do Sr. Delfim Netto.
Sr. Presidente, leio nos jornais hoje, quando se instala o SAREM, reunião de SecretáriOs de Planejamento dos 22 Estados sobre a Presidência do
sr. Delfim Netto, que o Governo controlará. gastos de Estados e Municípios.
Mas, isso só no jornal e no discurso, porque para a Bancada da ARENA são
palavras vãs. A nobre Bancada da ARENA faz .. ouvidos de mercador". A
palavra entra por um ouVido e sai por outro, não guarãa nada. Isso-está no O
Globo, de hoje: "O Governo controlarã gastos de Estados e Municípios". A
Bancada da ARENA vai se reuriir e vai resolver fazer economia com o dinheiro do Governo, lã para junho do ano que vem, porque, agora, quer distribuir
o dinheiro fãcil do Governo, o dinheiro dos empréstimos, aguando o poder
aquisitivo da nossa moeda.
Assim, Sr. Presidente, como requeremos verificação de quorum na sessão
passada, nesta não vamos requerer. Mas queremos deixar este apelo à nobre
Bancada da ARENA, na qual se integram valores tão eminentes da vida
pública. Alguns ex-governadores, homens que governaram 10 Estados de
uma vez, como o aqui presente ex-presidente da SUDENE, Senador José
Lins; outros, que foram Secretários de Estado; outros, que são candidatos em
potencial; outros, que trazem candidatos do Governo ronronando na barriga
e que serão candidatos no próximo quatriênio.
Assim, Sr. Presidente, faço este apelo à nobre Bancada da ARENA. Não
vamos requerer a verificação de quorum, mas fica o nosso protesto. Esse dinheiro que o Brasil está esbanjando com os Estados e os Municípios nesta
hora grave aumenta, exacerba o processo inflacionário. Isto jâ foi dito e redi·
to.
A ARENA, Sr. Presidente, como disse, faz "ouvidos de mercador".
Cumpre o seu dever para Cóin os Estados. Hoje,,atê telefonema de GovernaM
dor recebemos. Governador que nunca: tivemos a honra de cumprimentar,
como coisa atê que fôssemOs .um empecilho. t;: um ponto de vista nosso, em
face desses emprêstimos a Estados e Municípios.
Assim, Sr. Presidente, registramos o nosso protesto e o nosso voto conM
tra o projeto de emprêstimo de 20 milhões a Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em votação o projeto.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 104, de
Os Srs. Senadores que o aprovam quç_iram perm~n~cer sent_adQs. (Pau~ .
1979 (apresentado peía~Comissão de Finanças como concíusão de sa.)
seu Parecer n• 837, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de
Aprovado, contra o voto do Sr, Senador Dirceu Cardoso.
Santa Catarina a realizar operação de emprêstimo externo no valor
A matêria vai à Comissão de Redação.
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos)
B o seguinte o projeto aprovado
destinado a financiar a execução de obras em· setores prioritários,
tendo
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 104, DE 1!179
PARECER, sob n• 838, de 1979, da Comissão:
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar ope-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciraçio de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
dade.
milhões de dólares americanos), destinada a financiar a execuçio de
A matêria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a sua voobras em setores prlorltirlos.
tação adiada por falta de quorum.
O Senado Federal resolve:
Em votação o projeto.
I• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a reali·
Art.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Peço a palavra para encaminhar a
zar, com o a vai do Governo da União, uma operação de emprêstimo externo
votação, Sr. Presidente.
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), ou seu
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao Sr. Sena- equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indor Dirceu Ca:fdoso, para encaminhar a votação.
dicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a votação. Brasil, cujo produto será_ destinado a financiar a execução de obras em setores
prioritários do Governo Estadllal, notadamente Educação, Saúde, TransporSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como ontem, como hoje e como será amanhã, se Deus quiser, permane- te e Energia Elêtrica.
cemos no mesmo ponto de vista: combatendo o quanto podemos e votando
contra os pedidos de emprêstimo aos Estados e Municípios, vez que achamos
que todo dinheiro de empréstimo a qualquer unidade, seja estadual ou muniM
cipal, a esta altura do processo inflacionârio, ê aumentar a carga inflacionária
que pesa sobre todos nós.
Ontem, pedimos verificação de quorum ao projeto que concede empréstimo a Santa Catarina de 20 milhões, que, somados aos 30 milhões que Santa
Catarina jâ levou, perfazem 50 milhões de dólares americanos para sistema
educacional, estradas, etc.
Sr. Presidente, como fizemos ontem com o Paraná., assim vamos agir,
hoje, com Santa Catarina. Não vamos pedir verificação de quorom porque foi
solicitada ontem, mas fica consignado o nosso protesto. O nosso protesto ê:
em favor da polftica financeira que quer o Sr. Delfim Netto, Ministro do PiaM
nejamento, em favor da política financeira que quer o Governo, que quer sanear as finanças e está emprestando, à mancheia, aos Estados e aos M unicíM

Art. 29 A operação de emprêstimo realizar-se-A nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, para
registro de empréstimo da espécie obtidos no exterior, obedecidas·as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicoM
financeira do Governo Federal, e o disposto na Lei Estadual n9 5.540, de 7 de
junho de 1979, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina do
dia 7 de junho de 1979.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 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 Municipio de São Félix do Xingu-PA, à Cons·
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trutora Andrade Gutierrez S.A., para implantação de projetas de
colonização, tendo
PARECERES, sob n's. 567 c 568, de 1979, das Comissões:
- de Constltu.lçio e Justiça, pela constitucionalidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador José
Rícha.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra V. Ex•, pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA ·(MDB- PB. Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, no avulso distribuído ao Plenário não consta a
Mensagem do Senhor Presidente da República acompanhada da Exposição
de Motivos do Sr. Ministro. Em sendo assim, acredito que a matéria está incompleta. Eu perguntaria a V. Ex' se não seria o CB.so de retirá-la de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Assessoria informa que a matêria jâ cOnstou oito vezes da Ordem do Dia,~ na primeira vez que constou da
Ordem do Dia, figUroU a Mensagem, nos demais dias, só figuram os pareceres das Comissões. ~ a praxe da Casa.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Sr. Presidente, pelo
Regimento Interno, acredito que toda vez que a matéria estiver na Ordem do
Dia, tenha que constar o avulso completo.
O .SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Assessoria informa que é a oitava vez que a matêria figura na Ordem do Dia. Se V. Ex• quiser o texto d_a
Mensagem, será entregue imediatamente a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Gostaria que fosse entregue a todos os Srs. Senadores.
O Sr. Jubas Passarinho (ARENA- PA) -Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador
Jarbas Passarinho, como Líder.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estranho a posição da Minoria, através do Senador Humberto Lucena
inclusive aqui nós estávamos, para votar o projeto, e todos os Srs. Senadores
hão de estar recordados de que está todo ele discutido, instruído c, na ocasião
em que nós tínhamos número mais do que suficiente para votã-lo, o Senador
pelo Espírito S§nto Dirceu Cardoso fez um apelo a mim, para que não votássemos naquele dia c o prorrogássemos por trinta dias a votação.
Custa-me crer que essa atitude do Senador Humberto Lucena seja uma
obstrução, mas tudo leva a admitir que sCja uma obstrução, porque o projeto
está perfeitamente estudado, instruído e pronto para votar. De maneira que a
exigência a que S. Ex• se reporta, neste instante, é uma questão praticamente
de fana caprina em um projeto que, oito vezes, veio à consideração do Plenário e, uma delas estava pronto para votar, quando veio a solicitação e a
atendi para que não votássemos naquele dia. (Muito bem!)
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mações sobre a presença de incnos e etc mvasores na area. t:.ste 101 o meu pl'lmeiro pensamento.
Mas, Sr. Presidente, recebi, não dessas fontes, mas encontrei na documentação apresentada desde o início pelo INCRA e pela FUNAI as informações que nós havíamos solicitado. Mas do Sindicato de Agricultores e do
Sr. Bispo, através do telefonema que demos, 'não nos veio notícia alguma. E
não nos'veio, porque não podia vTr:
Quero, então, chamar a atenção do Senado, quero encontrar-me comigo
mesmo, neste projeto. No dia, em que constou da pauta, eu combati o projeto, porque julguei que ele, em primeira plana, fosse um projeto de colonização da empresa, o arrasamento da floresta, o plantio de capim e a introdução do pé-do-boi em dez mil quilómetros quadrados da terra paraense.
Mas o projeto não é isto.
E quero chamar a atenção da nossa Bancada, porque este é um projeto
de colonização, enquadrado inteiramente nas disposições e nas exigências da
nossa lei, da Constituição e da lei sob a qual o INCRA preside o processo de
colonização.
O Governo Federal deveria ser a entidade colonizadora. Como não pode, então subestabelece, complementa essa sua atividade com a empresa particular colonizadora.
Julguei que a Andrade Gutierrez, que é a segunda empresa brasileira,
fosse uma empresa de construção de estrada ou uma barrageira. Mas encontro no processo, e vou faZer essa distribuição à Casa, encontro no processo o
certificado de registro da empresa de colonização particular de Andrade Gutierrez, firmado pelo INCRA a 9 de dezembro de 1976, 2 anos antes do INCRA fazer a licit8çãõ da área. Dois ãnOS: antes, Sr. Presidente, a empresa
construtora Andrade Gutierrez se punha de acordo Com as exigências, como cmpresa de colonização particular. Portanto, atende perfeitamente às exigências da
lei - é uma empresa de colonização particular - mas não foi atendida a exigênciã depois da abertura de licitação. Não. A licitação foi feita em setembro de
1978 e aqui o diploma que tem no INCRA - o retirei do processo -foi de 2
anos antes, como ~mpresa de colonização particular.
E quem é Andrade Gutierrez, Sr. Presidente? Além de ser a segunda empresa nacional, tem atividade agrícola em Minas Gerais e na Amazônia, onde
ela chegou hã cerca de 22 anos, sendo a construtora da Belém-Brasília e da
Manaus-Porto Velho, uma das estradas mais difíceis do Brasil, da América
e talvez do mundo; teve que idear maquinãrios para aterrar os pantanais
imensos, os quais teve que atravessar, numa extensão de 870 quilômetros de
distância de estrada, Sr. Presidente, como daqui a Belo Horizonte, pelos
ínvios pantanaís do Amazonas, de Manaus a PortO Velho. Tem essa empresa
duã.s áreas de 6 niil heCtares junto deste projeto Cara panam. Tem 6 mil hectares de sua propriedade comprada de particular, Sr. Presidente, com aquiescência e anuência do Governo do Pará. Portanto, tem atividade rurícola.
Além disso tem no seu plantel um volume de 20 mil cabeças de gado sob sua
administração; tem- orientação agrícola e pecuária no seu leque de empresas.

Sr. PresiOCOte, ainda mais: encontramos neste processo apenas três invasores. Quando falei aqui eu disse que havia milhares de invasores. Só existiam
três invasores~ inli::irma o INCRA, em agosto deste ano. E que invasores, Sr.
Presidente! Invasores onde eu encontrei, no documento que o ilustre Senador
Leite Chaves me forneceu, o seguinte: Eles são invasores ocasionais; só fizeram provas de vôo, 75 vôos de avião descendo num aeroporto de terra viziO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que nha, para assistir a propriedade, 75 vôos, mas não têm a prova da compra de
uma enxada, não têm a prova de um caroço de milho produzido, não têm a
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
prova de um metro de lenha vendido ou um metro de madeira. Existe aqui,
E lido o seguinte
Sr. Presidente, neste documento que o Sr. Senador Leite Chaves me mandou:
75 vôos; desciam num campo de aviação próximo e iam visitar o seu terreno.
REQUERIMENTO N• 461, DE 1979
Portanto, não são ocupantes de terra, são homens que se dizem proprietários
Nos termos do art. 350 combinado com a al!nea e do art. 310 do Regi- da terra e que eles não têm, não apresentaram documento algum.
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n9
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - São grileíros.
61, de 1979, para aguardar informações jâ solicitadas através dos Requerimentos de Informações n*s 417, 418 e 424, de 1979, de minha autoria, que
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Perfeito. São grileiros,
considero imprescindível ao esclarecimento da proposição.
São homens de serrarias e que estão atrás do mogno que possui a área.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1979. - Dirceu Cardoso.
Sr. Presidente, há ainda mais neste material que o nobre Senador Leite
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador Chaves nos forneceu: os recibos são feitos com a mesma máquina os 75 reciDirceu Cardoso, para encaminhar a votação do requerimento que vem de ser bos de um homem; um memorial feito por ele na mesma máquina de escrever,
com os mesmos erros, os mesmõS tipos e as mesmas dúvidas na batida da málido.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação. quina. Apenas cinco -desses recibos se referem ao transporte de rancho. Ora,
como um proprietário de terra, naquele ínvio sertão amazônico, transportava
Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Requeremos na nossa sessão transata o adiamento da votação para que de Conceição do Araguaia um rancho para a sua propriedade?
Lã, nem fumegava o fogão que marca a posse da terra, o domínio da terfossem cumpridas disposições, as quais não as havíamos encontrado em nosra, com a sua presença. Ainda assim o INCRA diz no seu documento que ~·se
sos estudos.
Eis porque; Sr. Presidente, então pedíamos à FUNAI, ao INCRA e soli- eles provarem que têm a posse da terra ou a propriedade, terão os seus direicitamos ao Sindicato Rural de São Félix_do Araguaia e até ao .Bispado, infor- tos resguardados".
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Até aí, Sr. Presidente, não serão, portanto, postos para tora da ãrea, porque a ãrca está sendo vendida à Andrade Gutierrez. Nã_o. Terão os seus direi~·
tos resguardados.
Eu quero chamar a atenção do Senado: não podemos votar aqui com
paixão; eu mudei o meu ponto de vista: pensei que a Andrade Gutierrez fosse
explorar a terra, derrubar dez mil quilômetros quadrados de mata e jogar lã o
pé~do~boi.

é uma colonização, Sr. Presidente, de dois mil 'C novecentos quilômetros
quadrados, pedaços de terra destinados a hortigranjeiros, a núcleos agrícolas
e a núcleos pecuários. A Andrade Gutierrez, ao fim de seis anos, não vai ficar
com um metro quadrado de terra, tudo vai ser vendido aos colonos. Ainda há
mais: reservar~se-ão duzentos e noventa e cinco núcleos de terra, pedaços
para serem vendidos ao preço que a Andrade Gutierrez comprou do Governo
Federal.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Quanto foi?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Duzentos e noventa e cinco desses lotes. Duzentos e noventa e cinco lotes serão vendidos ao preço que
ela comprou do Governo e, ao fim de seis anos, ela entregará aquilo.
Sr. Presidente, quatro cidades com uma infra~estrutura como nenhuma
outra oferece neste País: mêdicos, quarenta escolas, mil quilômetros de estra~
das, armazêns, ginãsio, colégio até o 29 grau. E com a circunstância: se- em até
três anos ela não perfizer este compromisso com o Governo Federal e com o
INCRA, ela é inadimplente, ela perde o direito sobre esta terra que ela comprou por 18 milhões de cruzeiros, do INCRA, isto é, do Governo Federal.
Não recebeu também de graça, comprou por 56 cruzeiros o hectare e depois
de fazer os mil quilômetros de estrada, fazer os quatro núcleos de cidades
para 30 mil habitantes na selva Amazônica, dividir e lotear o terreno, lotes
agrícolas, lotes hortigranjeiros na proximidade dos núcleos e lotes pecuárioS,
depois disso, se ela não cumprir o dispositivo, é inadimplente e perde o direitO
a esta terra.
Sr. Presidente, não é o estrangeiro, é o brasileiro que está hã vinte e dois
anos lutando na floresta Amazônica e quer abrir uma frente nova na sua empresa: ao invés de ser uma empresa construtora de estradas, fabricante de barragens, de estrada de ferro, como a Ferrovia do Aço, mas obras do Metrô de
São Paulo, as obras de Carajâs, e assim por diante, ela quer abrir uma fachada nova na sua empresa: a colonização agrícola.
E eu, Sr. Presidente, depois que li, - são três volumes que encontrei na
Comissão de Agricultura - li todos, anotei tudo, um por um. Em três dias
anotei. Deus me deu a atenção de ter lido isso, porque fui tão injusto no meu
primeiro pronunciamento, pensando que fosse Uma empresa devastadora
apenas, uma empresa que quisesse derrubar a mata e enfiar o pé-do~boi. Mas
não, dela ela não vai ficar nem com um metro quadrado, vai vender todos os
lotes àqueles que se interessarem, a preços diferentes, o lote hortigranjeiro, o
lote pecuário, e o lote agrícola.
Sr. Presidente, eu quero chamar a atenção do MDB; nós não podemos
ter uma posição apaixonada nisto. Ainda hâ mais; a garantia se qualquer daqueles 3 ou 4 invasores, numa ãrea de 400 mil hectares de terra, onde está havendo a explosão de invasores nas vizinhanças, como em todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, estou concluindo, só para encaminhar o meu requerimento.
Assim, Sr. Presidente, eu desejo ainda continuar na discussão do projeto,
porque quero me encontrar com minha consciência. Infelizmente, uma po~
sição que fica antipática, porque me encOntro favorecendo uma grande em~
presa, mas quero ficar sozinho com a minha consciência. Não quero ter cometido a injustiça que cometi no primeiro dia, julgando que a Andrade Gutierrez fosse apenas uma empresa exploradora.
O projeto, Sr. Presidente, estâ robustecido de todas as exigências que o
INCRA pede para Empresa de tal porte. Tudo, desde o hospital até o ginásiO
de 29 grau, o loteamento, a assistência através do tempo, a assistência através
da empresa e através da cooperativa de agricultura. E a divisão daquela área
em 2.971 lotes.
Outra circunstância, Sr. Presidente: dos 400 mil hectares, a metade é re~
serva florestal nativa: 200 mil serão respeitados, possivelmente num bloco só,
atestando que a empresa só vai derrubar através' da sua colonização a metade
da ârea. A outra metade será. uma reserva florestal da floresta primitiva.
Assim, Sr. Presidente, eu vou retirar o meu requerimento solicitando es~
sas informações, porque as encontrei aqui. Quais são'? A da FUNAl, através
do seu Diretor, de que não há localização de índios dentro da área. Estou sa--- ·
tisfeito.
Segunda, não há os 1.200 posseiros de que nos falaram. Falei diretamen~
te com o Presidente do Sindicato, que mora na Av. Jarbas Passarinho,
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n9 1.209, em São Félix do Araguaia. Falei pelo telefone, e ele me disse- isso
hã 15 dias - que mandaria a relação dos invasores, e até meia hora atrãs eu
não recebi relação alguma.
E é justo que se vote com consciência esse projeto.
Falei com os Bispos Dom José e Dom Eurico, pedindo informações, e se
nada me chegou até agora, é porque não existe nada mesmo.
Assim, Sr. Presidente, retiro o meu requerimento, mas desejo continuar
com a palavra para encaminhar a votação do projeto, porque hã aspectos interessantes que o Senado precisa conhecer.
Então, retiro o meu requerimento porque encontrei os documentos na
Comissão de Agricultura, e o nobre Senador Leite Chaves, que está ausente,
forneceu~me parte deles também. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Retirado pelo autor o requerimento referente ao adiamento da votação da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a
votação, lembrando que, nos termos regimentais, S. Ex• dispõe de apenas lO
minutos.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Retirado o requerimento, vamos entrar no âmago da questão.
Aqui estâ o proCesso dos invasores, que o nobre Senador Leite Chaves
nos forneceu. Srs. membros do MDB, os invasores que assinaram esse documento ao Sr. Leite Chaves estão aqui. Quatro. Não são cento e vinte nem mil
e duzentas, são quatro invasores. E esses quatro, Sr. Presidente- disse o Sr.
Ministro Delfim Netto, na Stia Mensagem ao Presidente da República enca~
minhando o·projeto, e confirmado pelo INCRA- se eles demonstrarem que
têm a posse da terra ou que ocupam aquela área, eles terão sua área respeita~
da e acrescida da ãrea que quiserem adquirir da Andrade Gutierrez. Portanto
não serão espoliados, serão garantidos nos seus direitos.
Estã aqui o processo com quatro assinaturas. São esses os invasores,
quatro. Aqui está o processo, com 75 recibos de vôos. Vôos, Sr. Presidente,
de um tipo de avião que na época não existia lá. Tudo feito com o mesmo tipo
de máquiria de escrever. Isso há três anos! Portanto, feito calmamente, com a
conta de chegar. É muita coincidência, o mesmo tipo de letra!
Ainda mais, Sr. Presidente; esses documentos fazem referência a muitos
invasores na área, mas o INCRA e a lei garantem a propriedade, garantem o
posseiro.
Portanto, a Andrade Gutierrez farã a colonização r~peitando~lhes o di~
rei to, porque a Constituição e a lei que regula a colonização por empresa par~
ticular garantem esse direito.
Mas, Sr. Presidente, quero chamar a atenção do Senado para o fato de
que a Andrade Gutierrez, através de vãrios ângulos, estudou este projeto de
colonização, jâ gastou milhões de cruzeiros em estudos de todo gênero, desde
o tipo de terreno à precipitação pluviométrica; estudos sobre a cultura que
pode ser empregada, onde pode ser empregada e as estradas que arrancarão o
produto desta ârea, em Carapanã, que fica no Município de São Félix do
Araguaia. Este Município, Sr. Presidente, é maior do que algumas Nações do
Mundo; maior que Portugal, Suíça, Pernambuco, maior que o meu Estado,
maior que o Estado de Sergipe.
É um Município três vezes maior que o meu Estado, e é ainda o terceiro
Município do Estado do Parâ. ~um Município que ocupa 1/4 do Território
nacional.
Quero, Sr. Presidente, chamar a atenção dos Srs. Senadores. Estudei,
como dizia Rui, com mão diurna e mão noturna, apaixonadamente, esse projeto, mas quero arrepiar o meu caminho. As considerações que fiz quando
pedi o adiamento de votação não se justificavam. Hoje me encontro comigo
mesmo. Posso caminhar atê sozinho, não faz mal, mas quero caminhar com a
minha consciência. Cheguei a esta conclusão.
Fui, no primeiro arroubo, injusto, quando lancei sobre Andrade Gutier~
rez a pretensão de ter uma colonizadora para si mesma, para derrubar a fioresta com os tratares, com as correntes, com as moto~serras. Ela quer colonizar, quer fazer um projeto educativo no coração do Parâ. Escolheu uma terra
que foi posta pelo INCRA em licitação, e não foi ela a única empresa licitadora; houve outras empresas que concorreram na.liCitação. Ela ganhou, ten~
do o processo aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional. Duas vezes o
Conselho de Segurança Nacional se manifestou sobre este processo, até a sua
aprovação.
Portanto, Sr. Presidente, resguardados est~o os ~irei tos daqueles que por
á.caso tenham invadido a Propriedade. Se tivefem direito, serão garantidos e
poderão até aumentar a sua área. São os grileiros, os donos de serrarias das
circunvizinhanças que estão fazendo isto. Mas não são muitos. Os invasores,
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pelo documento que me passou o nobre_ Senador Leite Chaves, são os constantes desta lista; não são os 1.200, mas apenas estes. aqui.
Tenho em mãos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o requerimento e as respectivas assinaturas.
Este documento é cabal e irrefutã vel.
Ainda mais, Sr. Presidente: eles firmaram este documento na Cidade de
Xinguara. Na época em que eles o elaboraram, Xinguara não existia. Era o
entroncamento da rodovia PA-:279 com outra estrada. Xinguara é uma cidade que não existia na ép"oca em que--firmaram estes documentos. Aqui, Xinguara chamava-se .. Entroncamento do Xingu" F-xinguara é uma cidade que
tem três anos e conta, hoje, com 10 mil habitantes.
Portanto, até a data do documento é falsa, o local do documento é falso,
porque Xinguara existia depois do __ documento.
Portanto, Sr. Presidente, se têm direito, o INCRA e a Andrade Gutierrez
garantirão o direito desses invasores, dos posseiros. Garantirão. Não serão
expulsos. O que se registra a1í é uma cOncentração humana, é a explosão humana de pessoal vindo do Sul de Mina$, do Paranã, especialmente, porque ali
se deu, tambêiÍl., uma pãgina um pouCo obscura da História da Revolução.
Hã 200 km de distância de Xinguara, Xambioá, onde tivemos notíciaS de encontros sangrentos, trágicos, onde muitos perderam a vida, mas esses que
perderam a vida eram revolucionários contra a revolução implantada em
1964. Foi ali a 200 km. Portanto, é uma explosão de colonos que vieram do
Sul, da Bahia, de Minas, do Paranâ, que buscam aquela região, e a Andrade
Gutierrez vai vender os lotes, esses três tipos de lotes, a um preço razoãvel, reservando 279 lotes para vender pelo preço que comprou.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainlia.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (.MDB- ES)- Vou concluir, Sr. Presidente, mais cinco minutos, por favor. E: um assunto sério, estamos dizendo do
meu comportamento diante dos documentos que tenho_ em mão.
O que se pretende é isto. Depois de implantar 1.000 km de estradas, ginãsios, escolas -_40_esçoJas em 40 núcleos rurais q~e serão instalados- professoras, serviço mêdico, hospitais, vai vender 256 lotes, pelo preço que comprou, sem computar os melhoramentos.
Sr. Pres_id~nte, é uma empresa que quer lançar·se em virtude da homenagem que prestou à mãe dos donos da empresa, à Dona Laura Andrade, à
Fundação Laura Andrade; quer abrir-se _a Flo_resta Amazônica para os colonos, mas assistidos com a empresa que teve um faturamento, no ano passado,
de 9 bilhões de cruzeiros. Não é, assim, uina empresa atrâs da porta, é uma
empresa que tem lastro, ê uma empresa que, colocando os seus veículos na estrada de Xinguara atê Cai'apanã, ocupa toda a estrada, um veículo atrãs do
outro; ela tem milhares de veículos de todos os_tipos, porque ela trabalha em
construções de estradas, barragem, de metrôs, na mineração de Carajâs, etc.
Sr. Presidente, este, o meu esclarecimento. Estou de alma lavada, fui injusto no primeiro· dia, porque nada Conhecia, mas estudei o projeto.
Se o meu Partido fechar a questão, Sr. Presidente, e exigir o meu voto
contra, eu o darei, inas o meu pronunciamento não pode condenar este projeto, a minha consciência de brasileiro n~o pode condenar este projeto, a minha
consciênciá de brasileiro, repito, tem de aplaudir um projeto c_omo este.
Uma empresa, Sr. Presidente, que deixa o conforto do Rio de Janeiro,
das suas doze filiais em Capitais do Brasil e vai para o interior do Pará, com
um clima inóspito;ali à beira de um rio, onde _os seus funcionários têm apanhado até a malãria, para iriiplantar um projeto de colonização.
No fim de 6 anos, a Andrade Gutierrez vai despedir-se de Carapanã, sem
ter ficado com um p.almo daquela terra, em um processo educativo, em um
foco de irradiação e civilização na Floresta Amazônica. E isto foi o intuito do
Senador que ora ocupa a atenção, com a sua consciência, depois de vãríos
dias de estudos, de compulsar estes dados e estes..documentos que aqui se encontram.
Estou pronto, Sr. Presidente, para dar o meu voto e faço um apelo ao
meu Partido: ê- um projeto de colonização de uma empresa nacional, nacionalíssima, ·dentro das exigências do INCRA. :t: uma _empresa de colonização
particular, dois anos antes de o INCRA colocar essa ãrea em licitação, não
foi depois.
Assim, Sr. Presidente, sinto-me satisfeito: Estou de alma lavada. Caminho com a minha consciência. Se o meu Partido fechar a questão, voto com o
meu Partido, porque os homens de um partido têm que ter um barreiro, onde
criam rã, sapo, perereca e-jaCaré, e, à medida em que o partido exige, comemos rã, sapo, cobra e jacaré. Hã dias, comi um jacarezinho. Estou_ disposto a
comer jacarés, crocodilos e elefantes. O homem do partido é assim, mas faço
um apelo aos meus colegas do MDB: Compulsem o projeto.
Sr. Presidente, este é o meu encaminhamento de votação ao Senado, em
cuja consciência deposito o resultado e o destino deste projeto.

Novembro de 1979

Votemos com o coração alto, com a consciência pairando acima das inrtigtiinhas, Sr. Presidente, acima desses boatinhos de beira de estrada e dos
bilhetinhos em beirada de jornal.
Votemos com a nossa consciência. Empresa nacional com um projeto de
colonização como não vi outro. Fui ao INCRA e lã me disseram que não
existe outro com essas características.
Se isso não justifica o nosso voto, Sr. Presidente, então, vamos ao barreiro e que cada qual engula o seu sapo, a sua rã, a sua perereca ou o seu jacaré!
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como membro da Comissão de Legislação Social, assinei com restrições
o parecer do nobre Senador Raimundo Parente que, no seio daquele órgão
técnico, relatou a Mensagem n9 90, de 1979, do Senhor Presidente da República, solicitando autorização do Senado para que sejam alienadas terras
públicas no Município de São Félix do Xingu, no Parâ.
Ao fazê-lo, Sr. Presidente, procurei também seguir os ditames da minha
consciência. Depois de uma leitura das peças principaiS do processo, capeado
pela mensagem governamental, fui dominado por dúvidas que ainda hoje
persistem.
Em primeiro lugar, a mim me parece que um projeto de colonização dessa amplitude deveria ficar a cargo não de uma empresa particular, mas do
próprio INCRA, como órgãO do GoVerno criado para promover a colonizaçã_o e a reforma agrária no País, sobretudo quando sabemos que o Plano de
Integração Nacional, que foi lançado em 1970, retirou do Nordeste brasileiro
30% dos recursos dos incentivos fiscais _para destiná-los ao custeio dos projetas de colonização, na Amazônia e de irrígação, no Nordeste.
Onde está esse dinheiro, Sr. Presidente? Qual a sua destinação? Então, ao
invés disso, o que pretende o Governo? Beneficiar, através de estímulos que são legais evidentemente, mas, a meu ver, desnecessários a esta altura promover essa colonização através de empresa particular - e empresa particular das mais ricas deste País. Sr. Presidente- que vai adquirir 400 mil hectares de terra devolutas na Região Amazônica a preço vil. O preço é tão insignificante que não consta nem da Exposição de Motivos do Sr. Ministro da
Agricultura. S. ~x;. -não teVe a coragem de dizer por quanto se venderia o hectare de terra à Andrade Gutierrez; em ninhuma pãgina da Exposição de Motivos consta, pode constar do processo do INCRA.
E esse foi um dos motivos que me levaram a tomar posição frontalmente
contrAria a esse projeto, por considerá-lo um negócio agrário.
Acho, Sr. Presidente, que a questão fundiária no Brasil tem que ser enca~
rada com mais seriedade pelo Governo. Então, o que é que faz o INCRA? Só
incentivar o enriquecimento das empresas particulares? E o nobre Senador
Dirceu Cardoso, há pouco, de boa fé, porque é um homem incorruptível, que
todos nós conhecemos, declarou que ao lado desses quatrocentos mil hectares, hâ seis mil de propriedade da firma Andrade_Gutierrez, que opera na região. O que quer dizer que a firma tanto se assegUrou do valor dessas terras
que se interessou em estender as mãos ao Governo para implantar esse projeto de colonização na Amazônia.
Mas, o que me preocupa também, além desse preço insignificante, é
sobre qual é o interesse da firma Andrade Gutierrez nessa colonização. Serâ
apenas promover o desenvolvimento social da Amazônia? Ou há um lucro
bastante acentuado nessa operação?
Nobre Senador Dirceu Cardoso, meus nobres pares, a mim não convence
o _argumento de que essa firma vai adquirir esses 400 mil hectares para vender·
lO% ao preço do custo, pois a venda dos 90% restantes ao preço que desconhecemos, representa um negócio imobiliário de alta valia para a firma Andrade Guti6rrez, aforà. ·a aferição de outras vantagens na execução do projeto.
A propósito, como para assegurar a tranqUilidade do meu espírito, ao
combater. esse projeto, coerentemente com o meu ponto de vista na Comissão, li uma nOtícia no Jornal de Brasr1ia, de quinta-feira, que desejo que o Senado escute atentamente, porque não se trata só do meu ponto de vista, mas
de pessoas que residem na região e que são, ali, inclusive, autoridades municipais.
Diz a notícia:, à página 9, da edição do Jornal de Brasflia, de quinta-feira,
19 de novembro corrente:
GUTIÉRREZ AINDA ESPERA ALIENAÇÃO
O _Senado atliou para a semana que vem a votação do projeto
encaminhado pelo governo que aliena 400 mil hectares de terra na
região de São Félix do Xingu (gleba Carapanã si~uada entre os rios
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Branco e Fresco). Sul do Parâ, em nome da Construtora Andrade
Gutierrez, que se propõe instalar no local nos próximos seis anos
um projeto de colonização com três núcleos urbanos para 30 mil
pessoas habitarem.
A presença do prefeito de Conceição _do Araguaia, Giovanni
Corrêa de Queiroz em Bras!Jia, foi o fator decisivo para mais este
adiamento. Ontem pela manhã, ele conversou com o líder da maioria, Senador Jarbas Passarinho, a quem explicou o problema social
que enfrenta e o perigo que pode representar a alienação de 400 mil
ha, para uma empresa privada numa região onde existe 5.000 ho ..
mens sem terra, na esperança de conseguir alguma.
O problema social que o prefeito enfrenta situa-se no ·povoado
de Xingoara que faz parte do município de Conceição. Fundado hã
três anos o povoado hoje possui 12 mil habitantes, explosão popular
cional em plena selva explicada pelo fato de o INCRA ter realizado
uma intensa campanha de propaganda para levar colonos de diversas regiões para o local.
Quer dizer que o INCRA fez uma propaganda sobre as excelentes condições de colonização da área, para depois entregá-la a uma empresa particular.
Rodovia
A pressão populacional, explicou Giovanni, levou o INCRA a
conceber um projeto de colonização na gleba uLuciana", 40 quilômetros de distância da glaba de "Carapanã", que representa os 400
mit ha que serão alienados cm nome da Construtora Andrade Gutierrez. Para viabilizar o projeto, o governo resolveu construir uma
rodovia ligando Xingoara a São Félix do Xingu, tarefa a ser executada pela própria construtora Andrade Gutierrez.
Segundo Giovanni foram construídos apenas 60 quilômeti:'Os
de estrada, e no momento os serviços da construtora estão interrompidos. Por quê? O prefeito respondeu que a interrupção coincide com
o início de toda discussão em torno da alienação dos 400 mil ha, da
gleba de Carapanã.
O advogado que acompanhou o prefeito, João Carlos Marques
da Cunha não acredita no projeto de colonização concebido pela
Andrade Gutierrez, "só quem não conhece a região seus problemas
sociais e a incapacidade de levar adiante tais projetas por intermédio de iniciativa privada, se engana, tudo não passa de um engodo".
E explicou mais:
"A construtora Andrade Gutierrez diz que vai gastar inicialmente dois bilhões de cruzeiros, necessários para a implantação de
uma infra-estrutura que permita a sobrevivência do colono no locaL
Ora, se ela vai gastar dois milhões cada hectare custará 5.000 cruzeiros. Como o próprio INCRA determina que cada família necessita
de 100 ha, no mínimo, para trabalhar a terra, temos que o colono
gastará de saída 500 mil cruzeiros.
É preciso lembrar ainda que 5.000 cruzeiros será o custo inicial
da empresa com a infra-estrutura. Agora. e a margem de lucro dela?
O prefeito também acha impossível:
..Nenhum colono tem esse dinheiro. Alêm do mais, é incompreensível que o INCRA aliene uma gleba que se situarâ à margem da
rodovia ligando Xingoara e São Félix do Xingu (a de Carapanã), e parta para fazer uma colonização a 40 quilômetros de distância dessa rodovia (a gleba de Luciana). Como é que pode uma coisa
dessa?
Mas aqui, Sr. Presidente, para concluir, vem, a meu ver, a parte mais "importante:
Com um empreendimento tão caro a ponto de inviabilizar a penetração do colono, o prefeito de Conceição do Araguaia conclui
sua denúncia dizendo:
"O interesse da empresa não é colonizar a região, mas explorar
o mogno (madeira de lei), caríssimo (6.000 cruzeiros a árvore), e os
metais preciosos, ouro, cassiterita, cobre, etc. A madeira que tem
em cima da terra vale o ouro que tem embaixo. Acredito que o presidente Figueiredo não está perfeitamente inteirado do assunto, porque se tivesse não aprovaria o projeto, pois fatalmente, criarã uma
tensão social insuportável na área".
Ã tarde, de posse das informações fornecidas pelo prefeito '"ele ficou preocupado"-, o senador Jarbas Passarinho concordou
em adiar a votação para aprofundar mais na discussão do projeto.

Portanto, Sr. Presidente, eu, que já tinha as minhas dúvidas sobre a proposição e jâ havia votado, com restrições, no seio da Comissão de Legislação
Social, ao ler essas entrevistas de pessoas radicadas na Região, inclusive de
autoridades municipais e advogados, pude, mais. ainda. firmar a minha convicção contrária ao projeto ora em votação no Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente:·. ·
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza, para encaminhar a votação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Prestei atenção ao discurso do eminente Senador Dirceu Cardoso, que,
depois de estudar o projeto de colonização, concluiu por entender que o projeto não apenas é viável, mas está devidamente instruído e estruturado de
molde a satisfazer as inquietações de S. Ex•
No tocante a mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, data vem·a, não tenho
qualquer motivo para ter simpatias por qualquer projeto de colonização particular nas condições do projeto que Andrade Gutiêrrez pretende implantar
no Estado do Parâ. Já estive pessoalmente na área há cerca de três anos, e observando os dados trazidos à apreciação do Senado, pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, que meticulosamente estudou o assunto, encontrei, Sr. Presidente, uma discrepância, quando S. Ex• informava à Casa ter o INCRA dado
informações oficiais de que a área tem apenas quatro invasores.
Sr. Presidente, não_ quero pôr em dúvida a informação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, porque três anós decorridos depois da minha estada naquele IocaJ, até hoje, a população que ali vivia - e
posso garantir ao Senado que à época já era mais de uma centena de familias
- pode perfeitamente ter ·sido evacuada para outras áreas.
O Sr. Dirceu Cardooo (MDB - ES)- Esteve V. Ex• dentro da área?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Estive, eminente Senador.
O Sr. Dirceu Cardooo (MDB -

ES) -

Mas lá não tem estrada nenhu-

ma r
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eu estive eminente Senador, com colonos daquela área e, inclus_ive, informo a V. Ex• que posso citar,
por nomes, alguns deles, que lá se encontravam à época.
Mas, em verdade, Sr. Presidente, não quero sequer discutir se o projeto
está ou não bem estruturado, votarei contra por entender que é um absurdo
tais projetes de colonização serem entregues a firmas particulares, qué, evidentemente, não os executam apenas para prestarem serviços de benemerência ou de assistência social. I evidente que uma empresa do porte gigantesco
da Andrade Gutiêrrez, com tantas tradições nos meios empresariais, não iria,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, jogar bilhões de cruzeiros numa aventura, ou
simplesmente, num gesto de generosidade, para com os pobres trabalhadores
e colonos sem terras deste Pais.
Tenho autoridade para ter esse posicionamento, Sr. Presidente; estas
mãos também jâ lavraram a terra em uma colônia agrícola, na antiga Colônia
Agrícola do Município de Ceres, a chamada Colônia Agrícola Nacional Bêrnardo Sayão Carvalho de Araújo, Meus país penetraram as matas do então
sertão do São Patrício, cheias de feras, de malária, com ambiente hostil, e
para ali levaram sete filhos pequenos; eu era um deles, Sr. Presidente. Aquela
Colônia não era administrada e nem foi feita por um instituto ou por uma empresa particular; foi obra do Governo de então. E aquela região, com o decorrer de alguns anos se transformou no mais importante celeiro de produção de
cereais do Estado de Goiás.
O çmjnente Senador Henrique Santillo, meu colega de representação
pelo Estado de Goiás, nesta Casa, conhece muitO bem o Município de Ceres;
conhece muito bem aquela ampla região do São Patrício e pode corroborar as
informações que trago ao Senado. Por que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele próprio não banca o risco da implantação desses núcleos, que são tão importantes no Paíst cuja estrutura agrária, Sr, Presi~
dente, está efetivamente ultrapassado?
Não encontro justificativas para que num país, onde milhões de agricultores não têm um palmo de terra para lavrar, num País onde medram ainda
grandes áreas devolutas ou grandes latifúndios improdutivos e inexplorados,
que o Governo venda por preço tão barato, a uma empresa particular, 400
mil hectares de terras agricultáveis, para que essa empresa particular faça alí
um núcleo de colonização.
As minhas palavras, Sr. Presidente, não encerram qualquer condenação
à empresa Andrade Gutiêrrez. Não conheço nenhum dos seus sócios nenhum
dos seus diretores.
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O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

ES) -

Nem eu, nobre Senador.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Conheço a tradição da
empresa pela sua presença constante na imprensa do País, por saber ser ela
uma empresa que constantemente executa obras de grande vulto e saber estar
ela inserida dentre as grandes empresas do Pafs.
Tanto !' que o nobre Senador Dirceu Cardoso lembrava que ela teve, no
ano passado, uma receita de 9 bilhões de cruzeiros. E fiquei aqui a lembrar,
Sr. Presidente, que o orçamento, a receita da Andrade GutiE:rrez, no ano pas~
sado, foi uma vez e meia o total da receita do meu sofrido Estado de Goiás.
Vou votar contra, Sr. Presidente, porque acho que o Governo, ao permi·
tir que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, - que, na
realidade, tem tido um comportamento muito Umido na reformulação da
política agrária do Pais, - continue transferindo a enipresas particulares a
responsabilidade pela solução do problema agrârio, daqui a pouco se justificaria um projeto de lei propondo a extinção do INCRA por inoperância, e
outro projeto tambêm propondo a extinção do IBDF pelos mesmos motivos.
O IBDF, que às vezes é tão rígido e tão duro em relaÇão ao pequeno agricultor~ que caça um tatu para lev4~1o à mesa, tomando-lhe às vezes até o anzol
em que ele pega o peixe no riacho para seu sustento, o mesmo IBDF que
cobra uma taxa caríssima para que um pequeno produtor desmate uma pe~
quena área em sua propriedade,~ o mesmo IBDF que fecha os olhos à devastação amazônica!
E é por não concordar que essas coisas continuem ocorrendo, Sr. Presidente, que vou votar contra o projeto.
Eram as considerações que queria tecer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Henrique Santillo, para encaminhar a votação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Para encaminhar a cotação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, há cerca de
dois meses, fui, neste plenário, surpreendido, durante uma sessão extraordinária desta Casa, como incluso, na Ordem do Dia da referida sessão, este pro~
jeto de resolução.
Foi o primeiro contato que tive, com a mathia, já que não sou membro
de nenhuma das Comissões da Casa que trataram, a nível de Comissão Técnica, desta mat~ría.
Estranhei, na ocasião, que ma teria tão importanle quanto esta, e discuti~
vel, tivesse sido colocada numa sessão extraordinária deste Senado, com a
presença apenas de 5 senadores no plenário. Solicitei verificação de votação e
a matêria foi adiada. Iniciou, af, esse processo, que já. dura doís meses, de dis~
cussão e encaminhamento de votação do projeto que pretende alienar à Em~
presa Andrade Gutiérrez 400 mil hectares de terras na Amazônia. mais precisamente no Municfpio de Silo Félix do Xingu, no Estado do Parã.
Nestes dois meses, Sr. Presidente, tive oportunidade de tomar conheci·
menta mais aprofundado da materia, para, em primeiro lugar, esclarecer um
ponto que foi aqui discutido anteriormente e sobre o qual não pude fazer, regimentalmente, minha intervenção, quando se afirmou que este era um proje~
to do INCRA, quando, na verdade, não se trata de projeto do INCRA, mas
de projeto particular, montado por empresa particular, concorrendo a um
processo de licitação pelo INCRA.
~ Começa por dizer, na v~r.dade, que o projeto particular, realmente, tem o
preço da terra que deverá ser alienada após a aprovação desta Casa à ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- O Projeto nasceu depois da lici·
tação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB-- GO) - ... Andrade Gutiérrez ao preço de 54 cruzeiros o hectare.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB O Sr.

Jo~

Llns (ARENA -

ES) -

CE) -

56 cruzeiros.

55 cruzeiros.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Vejamos, Sr. Presidente, quanto é discutível a matêria, pois que digo aqui, propositadamente,
54 cruzeiros, diz ali o Senador Dirceu Cardoso 56, e diz além o Senador José
Lins 55. 55 cruzeiros ~ a mê:dia.
O Sr.

Jo~

Llns (ARENA - CE) -

Mas 6 55.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) cruzeiros o hectare.

55 6 a mêdia - 55
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Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, está indicado no referido projeto que
essas terras, ao preço atual, seriam alienadas aos colonos ao preço médio de
2.800 a 3000 cruzeiros o hectare.
Fique bem explícito que não se trata, tambê:m, de uma determinação clara no projeto, permitindo·se as correções, e para as correções não se limitam
percentuais.
E mais, Sr. Presidente, são terras riquíssimas, riquíssimas em minérios:
minérios de cobre, cassiterita, ouro, diamante - porque já foi encontrado
na área. Evidentemente- esse ponto precisaria ser esclarecido à Casa. Além
disso - e creio mais importante -, pelas informações que tenho, realmente
na área não existem invasores, a não ser alguns empresários de madeira, que
fazem incursões na região, para a exploração madeireira. Na verdade, nas
regiões circumvizinhas, existem serifssimos conflitos pela posse da terra.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

ES) -

~ verdade.

O SR. HENRIQUE SANTILW (MDB- GQ)- Seriíssimos conflitos.
A localidade de Xinguara, que começou a surgir há pouco mais de 3 anos, e
que tem hoje mais de 10 habitantes, ê, sem dúvida alguma, antro de um grupo
de grileiros que exploram posseiros, estes homens ávidos por terra, brasileiros
que precisam e querem produzir e anseiam por uma Reforma Agrária neste
País.
Por outro lado, Sr. Presidente, este não é o primeiro projeto de colonização particular neste País, nem seria uma experiência nova. Outros existem,
outros estão sendo implantados.
Afirmo a esta Casa que todos esses projetes que já foram ou estão sendo
implantados se fizeram tecnicamente perfeitos, tanto quanto é perfeito tecnicamente o projeto apresentado pela Empresa Andrade Gutierrez, mas eiva~
dos de vícios, de falhas na sua implantação. Eu mesmo já tive oportunidade
aqui, nesta Casa, há pouco mais de dois meses, de denunciar injustiças clamorosas cometidas contra humildes garimpeiros -milhares deles, e humildes
posseiros- milhares deles, no Estado de Mato Grosso. Pressão injusta e criminosa, brutal e violenta, exercida por uma empresa de colonização particu·
lar, também, que explora aquela área, na localidade de Nova Fronteira, também nova, tanto quanto Xinguara.
É estranhável, Sr. Senadores, que neste País, onde a especulação imobiliária, quer na cidade quer no campo, tem enriquecido minoria privilegiada,
nacional e internacional; é estranhável que neste Pais, cujo Estado possui um
órgão especialmente destinado à orientação c ao processo de colonização
agrária, se tenha que ceder a uma empresa particular 400 mil hectares, para
que promova um novo surto de especulação imobiliária na área. :1;: estranhável que isto ocorra, Sr. Presidente.
Por causa disto mesmo, e na certeza de que este problema só seria resolvido na medida em que se assegurasse a todos os brasileiros espoliados o direito à posse e ao uso da terra, sem que fossem submetidos ao processo de especulação ilícita e ilegítima, na certeza de que este problema só seria resolvido
na medida em que se assegurasse a todos os milhões de brasileiros, aos milhões de bóias-frias, aos milhões de menores transformados em trabalhadores
temporários da terra, o direito de posse e uso da terra, acobertados, protegidos pelo Estado, com o crédito facilitado, e se lhes permitisse explorar a terra
com todas as garantias, apenas na medida em que isto ocorresse teríamos
condições de evitar absurdos como os contidos neste projeto.
Ainda mais, Sr. Presidente: sei que não é fácil evitar que esta mat~ria seja
aprovada pela Casa, sei que, apesar das protelações, não será dificol fazê--la
rejeitada aqui, mas consulto a consciência de todos os membros desta Casa,
no sentido de que não se permita a invasão das melhores terras do Pará, ago~
ra sob a jurisdição do INCRA, por uma empresa particular que estarâ investindo, na verdade, nas obras infra~estruturais que serão feitas por ela mesma.
E aqui estâ a explicação disso, neste mesmo papel, nesta mesma xerox distri~
buida aos Senadores nesta tarde. Na verdade trata~se de um investimento
altíssimo. ao redor de um bilhã_qde cruzeiros, que será hoje, no valor atual, a
alienação deste lotes aos colonos que para ali foraffi. E mais, estes lotes de 20
a 50 hectares estarão custando aos colonos quase um milhão de cruzeiros no
valor atual e não existe crêdito fundiário para proteger esses colonos para que
eles possam na verdade, financiar terras que lhes permitam produzir. Isso,
portanto, será distribuído a empresários rurais ou a famflias já privilegiadas
que vendem as suas terras no Sul e se encaminham para o Norte em busca de
terras mais baratas ou mais descansadas, e nunca para aqueles que estão ali
na área, em busca da terra para, no seu amanho, sobreviver a si e à sua
família.
Que fique, portanto, Sr. Presidente, com todo o respeito que dedico ao
meu companheiro de Bancada, o ilustre Senador Dirceu Cardoso, registrado
aqui o meu voto contrário a esta matêria e, sobretudo, o pedido no sentido de
que todos nós possamos rejeitá-Ia aqui, para que o INCRA, este sim, usando
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os recursos que o Estado arranca do povo, possa colonizá~ la e entregar àqueles que. na verdade. não têm um miserável tostão para adquirir um lote em
qualquer parte deste Pafs.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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nação, do seu papel e que seja penhor de reststencia da própria natureza humana. (Muito bem!)

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Continua em votação.
O Sr. Jooé Llns (ARENA -

CE) -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- nador José Lins.
nador Gilvan Rocha, para encaminhar a votação.
O SR. JOS!i: LINS (ARENA- CE. Para encaminhar a votação. Sem
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Para encaminhar a votação.)- revisão do orador~) Sr. Presidente, Srs. Senadores, é: inegâvel que este País so~
fre de um grave problema, que é o da distribuição_ de terras, de localização
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Este é, realmente, um país de priviu::gios. Privilêgios porque quem acredik das famílias que estão neceSsitadas de serem ancoradas no Território Naciota nas destinações sobre-humanas percebe que o Brasil é o PaíS dos grandes nal, para explorá-lo em beneficio do próprio povo, dos seus filhos, para conviver com a terra, para, afinal de contas, fazer esse congraçamento do h ornem
problemas, mas é também o País das grandes soluções.
Um dos problemas maiores do mundo, que acompanha mesmo a evo~ com o próprio chão da Pátria. Hâ milhares de famflias que se deslocam, que
Iução da Humanidade, é o problema da posse da terra, problema atávico, cruzam o Território Nacional do Nordeste para- o Sul~ do Nordeste para a
problema que se mistura com a própria natureza da liberdade do animal pri- Amazônia, do Sul para o Centro~Oeste e para o próprio Norte, no atã de en~
contrar um ponto de apoio onde se fixar; elas vão, no seu desconhecimento
vilegiado.
O Brasil é, realmente, um País de privilégios, talvez o único do mundo do processo de fixação do hÕmem na terra, devastando as florestas, queiman~
que pode resolver, pacificamente, a questão fundiária sem recorrer à violên- do as matas, destruindo o que hã de mais belo, dádiva da natureza, que é a
cia, obedecendo a sua des~inação de ma~or potênciil agricultável do mundo. flora e a fauna brasileiras.
Criamos, Sr. Presidente, um órgão para tentar ordenar esse processo de
É o País de privilégios e de contrastes. A maior ârea habitável do mundo
convivendo com uma das maiores concentraçõeS pOpUlacionais no seu Su~ avanço dessas populações. Um órgão do qual reclamamos insistentemente
doeste. Aqui se pode realizar o milagre da pacificação da distribuição habita- por não ter feito o esforço- necessário para Coriformar esse processo de ajus~
tamento do homem à terra e que está causa~do sérios prejuízOs à Nação. Na
cional.
É, realmente, Sr. Presidente, um país de privilégios, porque enquanto hora em que criamos esse órgão, delegamos autorizaçãO legal para que ele
suas cidades incham, enquanto que os demógrafos se assombram com a pos- conduzisse esse trabalho essencial para o País e para ils famílias brasileiras: o
sibilidade monstruosa de uma megalópolis no ano 2000, unindo o Rio de Ja- processo de colonização nacional. E de tal modo o Congresso outorgou a esse
neiro e São Paulo, ao mesmo tempo possuímos a maior área contínua habitá~ órgão autoriZaÇão para isso;· Sr. Presfdente, que lhe deu liberdade para agir
como todos os órgãos da Administração Pública, de mOdo direto ou indireto.
vel do mundo, na Amazônia.
Esta é a sistemática univeisãl utilizada por todos os órgãos públicoS para conf: realmente, Sr. Presidente, insisto e repito,- iúri p-aís de privilégios. l'ri- seguir seus objetivos. Sr. Presiden-te, não é ínvenção do INCRA o estabelecivilégio nos dois sentidos, privilêgio també::m porque esse ~um país de privile~ mento das normas de colonização, é do próprio Congresso Nacional que voM
giados, porque privilégio muito maior do que a sua destinação geossocial é o tou a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, a própria Lei do Estatuto da Terprivilégio de uma empresa receber, praticamente, por doação uma·ãrea, Srs. ra. Esta lei diz o seguinte:
Senadores, que equivale a 1/3 do meu Estado. ~como se entregassem meu
.. A colonização pode ser feita por métodos diretos ou indtreEstado, que é potencialmente um dos Estados mais ricos, eu não digo nem do
tos ...
Brasil, mas do Hemisíerio, jazidas quase inesgotáveis de potássio, segundo
produtor de petróleo do Brasil, de gás natural, de magnésio, de calcário, é
Isto é, diretamente pelo INCRA ou através de empresas particomo se pegassem meu Estado e o dividissem para três donos.
culares?
E realmente, Sr. Presidente, este País, um país de privilé~ios!
Diz essa lei no seu art. 60:
No meu Estado, onde a concentração de riquezas não discrepa do resto
Para os efeitos desta Lei consideram~se empresas particulares
do Nordeste, estamos vivendo, esta semana mesmo, um pungente drama dos
de colonização as pessoas físicas e jurídicas de direito privado que
remanescentes dos dizimados índios do Brasil, ao ocuparem no meio do daditiveram por finalidade executar programas de valorização de ãreas
voso Rio São Francisco, uma região e uma pequeniHha que, por tradição, por
ou de distribuição de terras.

História, por direito lhes pertence. Esta senuma mesmo,- dizia eü, esses rema~

nescentes dos indígenas brasileiros eram escorraçados por jagunços armados
numa disputa sangrenta por uma terra que lhes pertencia e que a inépcia da
FUNAI fez· com que se transformasse num campo de batalha.
f:, realmente, Sr. Pr.r..sidente, este o pais dos privilégios, porque enquanto
lá se luta, literalmente, por palmos de terra, neste mesmo País, sob este mesmo Governo, l /3 do meu Estado é praticamente doado a um novo donatário,
uma das regiões mais potencialmente ricas deste País.
Este, Sr. Presidente, é um pafs de privilégios! Pafs que possui o pulmão
vegetal do mundo, país sustentáculo e receptáculo da grande esperança ecológica da Humanidade, e é: este País que entrega a uina empresa particular que,
naturalmente e normalmente não tem compromissos ecológicos com o futuro
da Humanidade, porque ela mesmo, por força de sua própria organização de
capital, persegue honestamente aquilo que todas as empresas perseguem que
é o h~.cro que quanto mais fâcil melhor.
É este realmente, Sr. Presidente, um país de privilégios, tão privilegiado e
este País, tão destinado pela divina providência a exercer o papel de condutor
e de receptador da imortalidade da gente humana, que este País, malgrados
desgovernos que aí estão, malgrados os dois pesos e as duas medidas, malgralei,
do impatriotismo das soluções aligeiradas, hã de fazer que a consciência cós~
mica se entranhe na cabeça dos seus filhos representantes de seu povo e que
faça como se estâ fazendo, hoje, no Senado da República uma conscienti~
zação muito menos da singeleza do momento, mas da potencialidade do futu~
ro.
Eu tenho a convicção de que este pais de privilégios, de privilegiados hã
de descobrir, hã de transformar, contando com a parcela responsável dos seus
representantes, que certamente nesta hora, na aparente singeleza de uma resolução a ser resolvida por uma vota~o râpida, conscientize-se da sua desti-

E no seu§ l'? diz:
É dever do Estado estimular. pelos meios enumerados no artigo
73, as iniciativas particulares de colonização.

No art. 61 diz a lei:
Art. 61. Os projetos de colonização particular, quanto à metodologia, deverão ser previamente examinados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que inscreverá a entidade e o respectivo
projeto em registro próprio. Tais projetas serão aprovados pelo Ministro da Agricultura, cujo órgão próprio coordenará a respectiva
execução.
E no§ I• do art. 61:
§ 1'? Sem prévio registro da entidade colonizadora e do projeto e sem a aprovação deste, nenhuma parcela poderá ser vendida em
programas particulares de colonização.

Sr. Presidente, o Decreto n'i' 59.428, de 7-10-66, que regulamenta aquela
diz no seu art. }9:
A política de acesso à propriedade rural, a ser desenvolvida na
forma estabelecida na Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), terá por objetivos primordiais:
I - Promover medidas destinadas a melhorar a estrutura
agrária do País;
II - Vincular à propriedade, quem trabalha a terra agrícola,
satisfazendo normas sócio-fundiárias que mais se ajustem à dignida~
de da pessoa humana.
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Ainda, Sr. Presidente, esse decreto, no seu art.
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n'~

4, diz:

Os órgãos competentes, para promover a política de coloni~
zaçilo, cuja metodologia será fixada por atas normativos do Instituto Brasileiro de Reforma ASrá~a, são:
I -O IBRA, nas áreas declaradas prioritárias, em conformidade com o disposto no§ 2• do art. 43 e no artigo 58 do Estatuto da
Terra;
II -O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, nas
regiões do País nãO incluídas em áreas prioritárias, nos termos da

Lei n• 4.504;
III - Os Órgãos de Desenvolvimento Regional referidos na
alfnea c do§ 2•, art. 73 do Estatuto da Terra e os demais órgãos de
administração centralizada e descentralizada, federais, interesta-

duais e estaduais, destinados a promover a colonização, observado
o disposto no art. 59, § I• da Lei n• 4.504;
IV - Entidades e fundações nacionais e estrangeiras, de assistência técnica ou financeira, que participem de projetes de colonização, e empresas particulares que se habilitem para atividades colonizadoras, nos termos da Lei n9 4.504 e deste Regulamento.
Sr. Presidente, o mesmo decreto, no seu art. 69, reza ainda:
Nas regiões definidas nos iricisos II e III do art. 43 do Estatuto
da Terra, através da criação de propriedades familiares e pequenas e
médias empresas rurais, a colonização visarã:
a) ao aproveitamento de área cuja exploração seja inadequada
e acarrete o uso predatório dos recursos naturais, ou cujos proprietários não disponham de meios para adoção de práticas conservacionistas;
b) ao aproveitamento de áreas incluídas em planos preferenciais de implantação de grandes obras de infra-estrutura;
c) ao aproveitamento de áreas situadas nas bacias de irrigação
de açudes públicos ou particulares;
d) ao aproveitamento de áreas de bacias hidrográficas que pos-sibilitem o uso múltiplo de suas águas;
e) à fixação de migrantes ao longo dos eixos viários.
Sr. Presidente, o fato é que o País está a espera de que uma sólida polftica
de colonização seja conduzida nos moldes da própria lei que foi outorgada
pelo próprio Congresso Nacional. Dando prosseguimento a essa autorização,
o INCRA abre, em 20-9-78, uma concorrência convocada pelo Edital, INCRA/DF/02, dirigida a todas as empresas particulares registradas na forma
da lei, para que elas apresentem planos para a execução de um projeto de colonização, nos termos da lei delegada pelo Congresso Nacional. Essa concorrência se i'ealii'a, mostrando assim que não se trata de contrato ou de projeto
de interesse de uma empresa particular, mas de interesse de uma politica nacional, de interesse de um órgão de colonização que é o próprio INCRA, que
deseja conformar o processo ao beneficio das próprias famílias brasileiras.
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obras de açudagem ou as barragens que tivessem qualquer finalidade social;
não poderíamos contratar a instalação dos projetas de irrigação, que estão aí
clamando pela ação do Governo e da empresa privada, para ajudarem milhares de famflias na zona seca do Nordeste brasileiro.
Não poderíamos nem mesmo, Sr. Presidente, contratar a construção de
escolas; não poderíamos contratar a construção de hospitais. E não vale, Sr.
Presidente, tambêm, a idéia, a crítica de que a empresa visa a lucros, porque
lucro, a empresa privada deve visar, quando faz os hospitais, quando faz as
escolas. E qual o Governo que deixa de contratar a construção de escolas e de
hospitais porque as empresas visam ao seu próprio lucro? É da natureza da
própria sistemática de ação das empresas.
Não vale dizer, Sr. Presidente, que as terras têm ouro, platina, ou o que
seja. Nada temos contra essa riqueza nacional, mas ê certo que o que se está.
autorizando é a implantação de um projeto na superflcie da terra, jamais a exploração do subsolo que, como todo mundo sabe, depende de autorização legal, inteiramente diversa dessa da posse da própria terra. E todos sabem disso.
Onde estA, Sr. Presidente, a necessidade de que discutamos, continuemos
discutindo, ainda, este projeto? Af estã um projeto de colonização para, numa
ârea de 112 mil km 2, maior do que Pernambuco, ocupar apenas 4 mil km 2,
apenas 3,5% do município, de um município que tem 5 mil habitantes e não 5
mil famfiias procurando terras, como se disse aqui. Cinco mil habitantes contra um projeto que em apenas 3,5% da sua área vai implantar 120 mil habitantes em apenas 3~5% da superflcie, construindo mil km de estradas, implantando 4 núcleos de 30 mil habitantes, 40 subnúcleos com escolas, inclusive curso
secundário, apoio de cooperativas e assistência técnica.

O pfeçO da terra, Sr. Presidente, não vale absolutamente. Chamo a
atenção do Congresso Nacional para, conscientemente analisar o problema,
como fez o nobre Senador Dirceu Cardoso. O preço da terra ê. um preço intermediário, pelo qual ela vai ser repassada ao próprio colono. Não se pode,
absolutamente, dizer que este projeto é um projeto da Andrade Gutierrez. O
preço da terra é simbólico, para ser repassado, simbolicamente, ao colono; e
se a terra custasse mil cruzeiroS, dois mil cruzeiros, por dois mil cruzeiros teria que ser repassada ao colono.
Então, o que eu penso, é que o Senado tem que cair em si. Nós temos
uma tremenda responsabilidade; nós temos obrigação de analisar, conscientemente, o que estamos votando. Não podemos, simplesmente, votar contra
uma política jã consolidada e ditada pelo próprio Congressõ Nacional.
E aqui estão, Sr. Presidente, todos os documentos exigidos para que o
Congresso aprove este projeto. Nós seremos responsáveis. Assim como V.
Ex•, Senador Dirceu Cardoso, se sentiu responsável, todos os outros são tamb~ responsáveis.

País de privilégios? Sim. Este é um País de privilégios, de privilégios em
tudo, inclusive no direito de errar. Mas, nós não podemos, Sr. Presidente, em
sã consciência, simplesmente abandonar um projeto que é essencial para
Resultado da Concorrência- Em 11-1-79, o INCRA declarou conformar o processo de colonização brasileira, porque não o conhecemos
vencedora da concorrência a Construtora Andrade Gutierrez, regis- razoavelmente.
trada no INCRA como empresa particular de colonização sob o n9
Deixar de aprovar este projeto é simplesmente aprovar o processo de de52, conforme Portaria n9 1.226, de 1-12~76;
predação de toda a área do território brasileiro. Inclusive, é aprovar o avanço
Homologaçio pelo Conselho de Segurança Nacional - Com das populações desordenadamente, para destruir o maior património naciobase no Decreto n• 71.615, de 22-12-72, o Conselho de Segurança nal que ê a nossa flora, que é a nossa fauna. Muito obrigado a V. Ex• (Muito
Nacional examinou e acompanhou o processo de alienação da Gle- bem!)
ba Carapanã, homologando a decisão do INCRA que considerou a
..0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em votação o projeto,
Construtora Andrade Gutierrez vencedora da concorrência e apta a
em turno único.
implantar naquela área o Projeto Tucumã;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
Sr. Presidente, agora o projeto vem ao Senado Nacional. Por quê? Por- (Pausa.)
que apesar da lei votado por esta própria Casa para que o órgão condUza essa
Aprovado.
política dentro dos parâmetros legais da Constituição, prever que a alienação,
O
Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, requeiro verifiintermediária que seja, de terras alêm de três mil hectares, deverá ter aprovação do Congresso Nacional. Não foi para homologar uma política de colo- cação da votação.
nização, foi apenas para observar o texto constitucional quanto à área de terO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se proceder à verificação soras.
licitada. Suspenderei a sessão por algUns minutos, a fim de aguardar a chegaSr. Presidente, não vale a crítica de que o próprio INCRA devia implan- da ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
tar esse projeto. E não vale, porque hã lei que autoriza que o INCRA traba(A sessão é suspensa às 17 horas e 30 minutos, sendo reaberta às
lhe direta ou indiretamente. E não vale, Sr. Presidente, porque a invalidar o
17 horas e 40 minutos.)
contrato de uma empresa para instalar um projeto de colonização, nós não
invalidaríamos somente isto, mas toda a política do Governo, atravês da qual
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está reaberta a sessão. Vai-se
o próprio Poder Público contrata as suas obras com as empresas particulares. proceder à verificação requerida, que será feita pela chamada nominal dos
Já não poderíamos, Sr. Presidente, contratar com as empresas particula- Srs. Senadores, uma vez que o sistema eletrônico de votação apresenta-se
res, obras das estradas nacionais ou estaduais; não poderíamos contratar as com defeito.
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PrOcede-se à chamada

-12-

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADO-Discussão, em primeiro turno (apreciação p'rcliminar de juridicidade nos
RES:
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•
192, de 1979, do Senador Neison Carneiro, que confere aos vendedores autôJarbas Passarinho - Líder da ARENA.
norhos o direito ao 139 salário, e determina outras providências, tendo
Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Henrique de
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
La Rocque- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- Josê Lins
- de Constltulção e Justiça, pela inj uridicidade, com voto vencido, em
- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Louríval BaptisseParado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadota- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Jq.nior- Dirceu Carres Franco Montoro e Raimundo Parente.
doso - Moacyr Dalla- Hugo Ramos - Murilo Badaró - Gastão MUller
(Dependendo da votação do Requerimento n• 455, de adiamento da dis- Mendes Canale - Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Tarso Dutra.
cussão.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passaremos, pois, à apreciação
do Item 9:
Paulo Brossard, Líder do MDB.
Humberto Lucena - Lázaro Barboza.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 71,
de 1979 (n• 23/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor PresiO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram "SIM" 25, Srs. Senadente
da República? que autoriza a doação ao Departamento Nadores; "NÃO", 3 Srs. Senadores. Nilo houve quorum para deliberação. Avocional de Obras de Saneamento do terreno que menciona, situado
tação da matéria fica adiada para a próxima sessão.
no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pela mesma razão, ficam adiados os itens 3 a 8 da pauta, cujas matérias
PARECER, sob n• 766, de 1979, da Comissão:
acham-se cm fase de votação, juntamente com o item 12, que depende da vo-de F"manças, favorável, com Emenda que apresenta de
tação d.e requerimento.
n• 1•-CF.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
Em di~cuss~o __o projeto e a emenda, em turno único. (Pausa.)
-3Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 100, de 1979 {apre- por falta de quorum.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"~' 829,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10:
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em
Discuss-ão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
267, de 1976, do Senador Itamar Franca, que estabelece critérios
consolidada, tendo
para
a aprovação de projetes florestais e dá outras providências,
PARECER, sob n• 830, de 1979, da Comissão:
tendo
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
-4-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 101, de 1979 (apre..... de Agricultura, contrário; e
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"~' 831,
-de Finanças, favorâvel.
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratlnga (MT) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua.cjívida conSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
solidada, tendo
E lido o seguinte
PARECER, sob n• 832, de 1979, da Comissão:
REQUERIMENTO N• 462, DE 1979
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Nos
termos
do
art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro o adia-5mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 267, de 1976, a fim de ser
Votação, em turno único," do Projeto ,de Resolução n• 102, de 1979 (apre- feita na sessão de 12 do corrente.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nç 833,
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1979. - Itamar Franco.
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT) a elevar em
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não havendo quorum, em pleCr$ 20.000.000,00 (vínte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida connârio, para votação do requerimento que acaba de ser lido, a discussão da
solidada, tendo
matéria fica sobrestada.
PARECER, sob n• 834, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 11:

-6Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér·
cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.

-7Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 449, de 1979, do SenadoÍ'
Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal.
do discurso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefes do Departamento de Pessoal do Exêrcito, por ocasião de solenidade comemorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
134, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara os professoreS de deficientes auditivos aos habilitados em magistério especial
de excepcionais, tendo
PARECERES, sob n•s 820 a 823, de 1979, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Educaçio e Cultura, favorâvel;
-de Serviço Pu'blloo Civil, favorãvel; e
-de FIDanças, favorável.

-8-

Em discussão o p"rojeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Por falta de número, em plenário, deixa a matéria de ser submetida avotos, ficando sua apreciação para a próxima sessão.

Votação, em turno único, do Requerimento n• 435, de 1979, do Senador
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramit3ção em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n• 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a FuD.dação Nacional para o Menor Excepcional- FUNAEX, e dâ outras providências, e o Projeto de Lei do Senado
n9124, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assistência ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dã outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Na sessão anterior teve início a
apreciação do Requerimento n• 459, de 1979, do Senador Arnon de Mello,
solicitando autorização do Senado para integrar a Delegação Brasileira à Assemblêia Geral das Nações Unidas. A votação do requerimento foi adiada
por falta de quorum.
Nos termos do art. 45 do Regimento Interno, não sendo possível, pelo
mesmo motivo, realizar-se a votação na presente sessão, a Presidência irâ
despachar o requerimento, retroagindo seus efeitos à data da apresentação.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matêria constante da
Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LOMANTO JON!OR PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
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Mato Grosso. Há urgência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de se liberar, pelo
menos trezentas mil doses de vacinas para suprir o mínimo de necessidade do
Estado.
Eis o que diz a mensagem:
"Senador Gastão Müller
Senado Federal
Brasília - DF.
Informamos necessitamos inicialmente, urgente, para suprir
mercado do Estado, trezentas mil doses de vacina para posicionamento, informamos que o Instituto Valie, em Uberlândia-MG dispõe de estoque de vacina. ComUnicamos registro de foco aftosa em
diversos pontos de nosso Estado de Mato Grosso.
Saudações - Edmar Guedes de Medeiros."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dentro do plano de expansão de agências do Banco do Nordeste, aCidade do Crato foi merecidamente incluída com uma dessas unidades, em razão
de sua inquestionável importância como pólo de desenvolvimento da região
Sul do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavraao nobre SeAté agora, porém, aquele expressivo beneficio não foi concretizado, em nador Nelson Carneiro.
razão de in~xplicâvel demora que estaria ocorrendo na esfera do Banco CenO SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)tral, a quem inCumbe expedir a respectiva Carta de funcionamento.
Sr. Presidente, Sr~. Senadores:
O fato vem_ suscitando preocupação junto às lideranças políticas e em..... o segurado com 35 anos de contribuição para o Instituto e
presariais do Cariri, que aguardam o deslinde da questão, com a instalação
que recolha sobre o máximo - vinte salârios - referências ou Cr$
imediata, ali, da Agência do BNH.
28.940,00 por mês-- se aposentarâ, na melhor das hipóteses, com
Destaque-se que a Associação ComerCial do Crato - que lidera as clasCr$ 15.450,00. Isso é um contra-senso e uma fraude ao contribuinte,
ses produtoras- tem-se empenhado no sentido de abreviar o pronunciamenque só pode ser inconstitucional, por não se aplicar ao conjunto e
to do Banco Central, sem que haja obtido uma manifestação definitiva e tranfins da lei. fuma fraude ao contribuinte e o aviltamento do provenqUilizadora.
to de inafividade, que só pode merecer o mais veemente repúdio das
Ainda ontem, Sr. Presidente, recebi daquela prestigiosa entidade, ofício
pessoas- de bom senso."
sobre o palpitante assunto, vazado nos seguintes termos:
São palavras do advogado Joaquim Enor Monteiro da Nóbrega, em carO Banco do Nordeste do Brasil não teve~ ainda, instalada a sua
agência da Cidade do Crato a falta de liberação, por parte do Ban- ta que me dirigiu, comentando artigo do advogado paulista, Dr. Anibal Fernandes, publicado na Tribuna da Justiça de janeiro último, sobre "Contrico Central, da Carta Patente com essa autorização.
Nesse sentido, a Associação Comercial do Crato dirige-se a buição pelo máximo e aposentadoria", assunto que tantas vezes tenho focaliVossa Excelência, para solicitar o seu-em-penho junto àquele Banco, zado nesta tribuna, para aqui trazendo o protesto generalizado contra a legispara conseguir a liberação daquela Carta, essencial ao funciona- lação previdenciâria atual.
O assUJ}to ê por demais conhecido e_ apesar de tudo, sobretudo das promento dessa Agência bancária, tão importante para o nosso desenmessas oficiais, permanece sem solução, agravado pelas sucessivas reformas
volvimento sócio-econômico.
Sabedora do seu espírito público e do seu dinamismo, fica a As- da Lei Orgânica da Previdência Social. Evidente a imensa injustiça do sistema
sociação confiante de que algo será feito nesse sentido, no tempo brasileiro, cujo fracasso é univers-almente reconhecido, de tal forma que nem
sequer burocratas e técnicos refutam as críticas e os protestos que vêm de
oportuno.
Atenciosamente, Associã:ção Comercial do Crato. - Luiz Bar- toda parte.
Estabelecer uma contribuição de Cri 28.940,00 por mês para, após 35
reto de Morais, Presidente.
anos de serviço, se obter uma aposentadoria, ••na melhor das hipóteses", de
Srs. Senadores:
Cr$ 14.450,00 é, na verdade, mais que um erro. O assunto é do interesse dos
Não ~possível que o Nordeste continue a ter as suas pretensões- mesmo
milhões de segurados da Previdência Social e, no entanto, se mantém insolúas mais modestas -proteladas injustíficavelinente, COm evidentes prejuízos
vel na mais inequívoca demonstração do fracasso a que chegamos no setor
para os seus anseios desenvolvimentistas.
previdencíário, pOr cUlpa dos Governos.
Sinto-me, por isso, impeTidõ a protestar, mais uma vez, contra esse trataM
Não é possível que tal situação de imensa injustiça social, de vergonhomenta discriminatório que, lamentavelmente, tem predominado em todas as
so desamparo, prossiga sem solução, como que permanente desafio a revolta
administrações.
dos milhões de trabalhadores que integram, como segurados obrigatórios, o
Formulo, pois, veemente apelo ao Dr. Ernane Galveas no sentido de que INPS.
,
determine, sem mais tardança, a liberação da Carta alusiva ao funcionamento
O Ministro Jair Soares tem aludido ao problema e abordado alguns dos
da Agência do Banco do Nordeste do Brasil na Cidade do Crato, indo ao en~
aspectos mais relevantes da questão previdenciária brasileira. Não oculta sua
contra de legítima aspiração de ponderãvel parcela da comunidade cearense.
opinião, coincidente com a daqueles que são vítimas de tal situação. FormuEra o que tinha a dizer. (Muito bem!)
lamos votos, assim, que venha a mudar realmente o triste quadro brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coel!)o)- Concedo a palavra ao nobre Se- Para isso, conta com capacidade e experiência de numerosos especialistas no
nador Gastão MUller.
assunto. A melhoria dependerá, essencialmente, de coragem para decisões de
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Lê o seguinte discurso.) fôlego, tal como se dá também no setor de assistência médico-hospitalar.
Mais do que de recursos, necessârio é ter coragem para impor transformações
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não ê pela primeira Vez que· venho à Tribuna do Senado para fazer o indispensáveis, na reformulação do problema. Havendo coragem, poderâ haver reformulação adequada e, assim, substancial melhoria no setor, com a
mesmo apelo, ao mesmo Sr. Ministro da Agricultura.
Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do jâ eterno problema da falta correção de erros bem antigos e de muitos recentes. É o que desejamos venha
de vacinas contra aftosa, em Mato Grasse;>. O Estado possui mais ou menos a lograr o atual Ministro, cuja sensibilidade para o problemà nos parece indusete milhões de cabeças de gado e não hâ vacina, novamente, como não havia bitável, com o apoio indispensável do chefe do Governo, Há muito o problema é por demais óbvio. Que venha, portanto, a ter solução rápida, para tranem junho.
O Secretário Substituto da Defesa Sanitária Animal é o Dr. José Jeffer- quilidade geral quanto ao futuro de nosso País. (Muito bem!)
son Bandeira. É preciso que esse ilustre patrício agilize a solução do problema, pois é angustiante a situação dos pecuaristas em Mato Grosso.
Solicito, Sr. Presidente, Srs. Senadores que o Sr. Ministro da Agricultura
coloque o dispositivo em funcionamento evitando um colapso da criação de
gado em Mato Grosso.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o telegrama que me foi enviaR
do de Rondonópolis-MT, grande centro pecuarista denunciando a greve situação e a presença de focos jã constatados de aftosa em diversas partes de

O SR. PRESIDENTE (Nilo Cuelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Cunha Lima.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dando continuidade à minha luta constante e incansável em favor do
Nordeste, trago, hoje, ao conhecimento do Senado Federal, uma reivindicação de inquestionável relevância.
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Trata-se de um memorial denoninado "Docume-nto do Recife", firmado
pela União Brasileira de Avicultura e por mais oito entidades de classe ligadas à agricultura, à avicultura e à suinocultora nos Estados de Pernambuco,
Cearâ, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ala.goas.
Essa exposição de motivos endereçada ao Sr. Ministro da Agricultura,
com data de 27 de outubro passado, jâ conta com o apoio dos Secretários de
Agricultura dos Estados do N ardeste, expresso coletiva e oficialmente em recente encontro com o· Ministro Amaury Stábile, na cidade de Aracaju.
Pretendem os líderes da classe dos avicultores do Nordeste o deslocamento para a Bolsa de Mercadorias da Paraíba, com sede em Campina Grande, de parte das licitações de milho para ração, atualmente concentradas exclusivamente na Bolsa de Cereais de São Paulo.
A medida, Sr. Presidente, é racional, econômica, desburocratizante e,
sobretudo, ajudará a diminuir os desequilíbriOs·. alarmantes do desenvolvimento entre a sofrida' região nordestina e a sempre beneficiada região Sudeste
do País.
Numa hora em que se anuncia tantas medidas em favor do progresso
econômico e social do Nordeste, não se justifica a permanência da sistemâtica
atual, centrando na Bolsa de Cereais de São Paulo um leilão que abrange interre.sses de todo o Pafs; quando a Bolsa de Mer~adorias da Paraíba tem con~
dições têcnicas e operacionais para realiZar as liCitações de distribuição do
milho necessáriO ao -abastecimento da ârea compreendida entre os Estados da
Bahia ao- Maranhão.
O "Documento do Recife~~ analisa, ainda, outros aspectos da produção,
estocagem e distribuição do milho, dai, Sr. Presidente, a minha decisão de
incorporá-lo ao meu discurso, promovendo, assim, ·o seu registro nos Anais
desta Casa, como faço a seguir.
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cultura, através das CFP, visa fortalecer o produtor nacional, em
primeiro lugar, e como as entidades subscritoras deste documento
têm contiibuido para a melhoria do sistema, sugerem que alternativamente, em cada semana, os lotes de milho sejam postos à licitação
para os produtores de aves e de suínos numa semana, e na semana
seguinte para as fábricas de ração. E somente produtores registrados em suas respectivas organizações·· de classe- de avicultores e
suinocultores - poderão concorrer. Pedimos, outrossim, que dos
estoques sujeitos à licitação, para os produtores o percentual seja de
70%, e para os fabricantes de ração 30%. Isso porque os fabricantes
tradicionalmente são adquirentes de milho no mercado interno.
5.• --Os gastos dos produtores para fazer frente à licitação feita
pela Bolsa de Cereais de São Paulo ficam acima da capacidade da
imensa maioria dos produtores, mesmo com a ajuda que alguns governos estaduais têm proporcionado. A transferência da corretagem
para São Paulo, a transferência dos 10% do depósito para os bancos
de São Paulo, as despesas com telex, com telefone, com agentes que
acompanham a licitação de cada lote, a estadia por tempo indeterminado, as passagens aéreas custosas, para uma economia frágil
como a do Nordeste, tudo isto, impõe uma revisão. E isso é o que ora
sugerimos. Na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba,
existe uma Bolsa de Mercadorias, inclusive credenciada pelo Governo Federal, apta a funcionar com a mesma mecânica e eficiência da
Bolsa de Cereais de São Paulo. A presença dos nordestinos em
Campina Grande é muito mais fâcil e razoável, do que o deslocamento para São Paulo. Da mesma maneira que o Ministêrio da
Agricultura está fazendo uma experiência em São P.aulo, pode fazer
idêntica experiência em Campina Grande. Então funcionará a pri~
meira para os produtores e adquirentes de milho do Espírito Santo
para o Sul e a de Campina Grande, da -Bahia atê Maranhão. Seria
também um meio de desaquecer os preços, de normalizar as ofertas
e de tranqUilizar os produtores nordestinos.
6• Acresce a circunstância, Sr. Mínistro, de que todo o Nor~
deste se debate com uma crise climática de efeitos desastrosos, acarretando prejuízo de até 70% da produção de milho em diversas e
múltiplas âreas. O Nordeste só deverá ter mil.tJ,o de produção própria entre setembro e outubro de 1980. Então ê imperioso que o Ministro da Agricultura garanta, efetivamente de que, índependente do
milho importado do exterior, seja o Nordeste suprido de conveniente quantidade do produto de origem nacional, logo que a safra do
Sul se iniciar, levando o produto à licitação através da Bolsa de
Mercadorias de Campina Grande, ou através de cotas individuais se
assim determinar V. Ex'
7' O nosso probl~ma fundamental, Sr. Ministro, portanto, é
que sejamos abastecidos com milho no momento adequado, e que
as providênciaS a serem tomadas tenham aquela urgência e prioridade que o problema exige. Da decisão pronta de V. Ex• dependerá os
destinos da nossa atividade produtiva.
Com toda consideração, aguardando a objetiva decisão de V.
Ex•, subscrevemo-nos, encaminhando o presente Documento do
Recife.
União Brasileira de Avicultura - Dário A. Castro, Presidente.
Federação da Agricultura de Pernambuco - Glleno De Carli,
Presidente.
A V IPE- Associação Avícola de Pernambuco- Frederico José Dubeux, Presidente.
Associação Cearense de Avicultura - Roberto Soares Pessoa,
Presidente.
Associação Piauiense de Avicultura - João José Tourinho,
Presidente.
Assocüição Norte-rio-grandense de Avicultura - Edmilson
Holanda, Presidente.
Associação de Avicultores da _Paraíba - Maviel Gouveia de
Crício, Presidente.
Associação Avícola de Alagoas- Tágore Carnaúba, Presidente.
Associação Nordestina de Criadores de Suínos - Francisco
Perazzo, Presidente.

Recife, 27 de outubro de 1979
Exm9 Sr. Ministro da Agricultura:
Por convocação da União Brasileira dC:- Avicultura, entidades
nacionais e nordestinas de produtores dos segnientos da avicultura e
da suinocultura, reunidos em Recife, para análise dos problemas
criados com a mudança da sistemática da distribuição de milho para
ração, vêm à presença de V. Ex• para externar suas preocupações
diante das ocorrências desse primeiro período de licitações de milho
atravês da Bolsa de Cereaís de São Paulo.
As autoridades ministeriais informarám que o sistema iriã vigorar experimentalmente, com a preocupação do Governo de revisar o
critêrio caso surgissenf obstáculos não contornáveis.
Jâ podemos apresentar uma crítica construtiva, fruto da experiência já verificada. Em primeiro lugar, vimos declarar que não somos contrários ao sistema novo, que poderá alcançar a sua finalidade, caso determinadas providências possam imediatamente -ser tomadas. Vamos assim enumerar as principais:
1• Os preços do milho na Bolsa de Cereais de São Paulo oscilaram entre Cd 186,00 e CrS 275,00 o saco, demonstrando um
aquecimento exagerado devido ao fator psi~ológico do estoque de
milho em vãrias partes do País, como no Nordes~e, ser extrernamen~
te insign~ficante. Quer dizer que se os estoques físicos fossem normais, os consumidores e produtores de aves e suínos não funcionariam em bases de alarme, querendo todos comprar a qualquer
preço, contanto que se obtenha o produto escasso. Como medida
urgente a ser tomada, se soHcita ao Departamento especializado do
Ministério da Agricultura que coloque em estoque no Nordeste,
como no Sul, quantidades substanciais para que todos se tranqUilizem de que não vai faltar milho. A simples declaração oficial tem de
ser acompanhada com a demonstração pública de que o suprimento
será atendido plenamente.
2• Deve ser restabelecida a venda a termo, para a compra de
futuro, porque os que se habilitarem a esse tipo de transação não se
registrarão para compra de entrega imediata, diminuindo a procura,
desaquecendo as licitações.
3• Existem áreas no Nordeste, como em Alagoas, Rio Grande
do Norte, onde os atendimentos de lotes _postos à di_sposição não
atingiram sequ~r a 10% das necessidades, tende? o_ Piauí alcançado
percentual inferior.
4• Durante esse período experimental de licitações de milho,
se constatou que os grandes grupos multinacionais de rações absorConcluindo, Sr. Presidente, apelo ao Sr. Ministro Amaury Stâbile e aos
veram substanciais parcelas de milho importado, com visível inferioridade dos avicultores e suinocultores, que não têm tradição do Diretores e Assessores do_ Ministério da Agricultura diretamente ligados à denovo sistema de arrematação, e, não possuem estes, capital suficien- cisão sobre o assunto, no sentido de que tenham a sensibilidade necessária
te para fazer frente a compras de vulto. Como o Ministério da Agri- para um estudo rápido e uma definição sem delongas, no atendimento a esse
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pleito da região nordestina, o qual espero que nãÕ seja relegado ao esqueci- grama em ação, fora do seu Estado. Hã 4 anos trabalha na U nivcrsidadc do
mento das gavetas ministeriais, como tem acontecido vezes sem conta com Pará e tomou a deliberação de preparar professorea para a solução de probleoutras mu!tas ~reivindicações tão J,u&tas e legitimas como essa. (Muito bem!) mas da ârea, com estagiários que foram aproveitados com as maiores vantagens e êxitos nos "inventários", citando o exemplo de Castanhal, com 170 mil
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- crianças alfabetizadas, contando para isto com a cooperação de apenas 4 pronadOT Almir Pinto.
fessoras.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Em Santarém deverã ser implantado um Centro Educacional para atenPresidente, Srs. Senadores:
dimento mais amplo à população escolarizávcl, jâ que para 33 municfpios do
Designado pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Regionais, Parã, hã 200 vagas P~!a o magistério.
comparecemos a 139• reunião da SUDAM- em Belêm- Pará, no dia 24 de
A Universidade do Parã, em entendimento com o Governo do Território
outubro último. Anotamos a presença de S. S• Dr. Elias Sefer, Superinten- Federal do Amapá, montou uma estrutura educacional constante de 1 Núdente do órgão, e-dos Srs. Governadores Alacid Nunes, do Pará e Coman- cleo de Educação que hâ 2 anos vem em funcionamento formando professores
dante Aníbal Barcelos, do Território do Amapã, alêm dos representantes dos para a região, sendo também relevante o apoio dado pela Marinha e a AeroEstados do Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Territórios de náutica para: o desenvolvimento dã.s- tribos.
Rondônia e Roraima c dos Ministêrjos: da Previdência Social, Educação e
O Ministério dos Transportes. Na ârea deste órgão da administração diCultura, Trabalho, Justiça, Agricultura, Comunicações, Minas e Energia, Fareta, podemos destacar a concretização do infcio da Dragagem do Porto de
zenda, Saúde, Transportes, Indústria e do Comêrcio, Relações Exteriores, SeBelêm, jã que a PORTOBRÁS destacou para a consecução do serviço, a
cretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN) e EntidaDraga Minas Gerais, cuja tarefa deverá_ ser cumprida no prazo de 2 anos.
des Diversas, como a SUFRAMA, BASA, BB, BNDE, EMFA e CNPq.
Ainda mais foi enfocado os trabalhos da BR-364 - ligando Porto
A presidência da reunião, como de regra aContece, coUbe ao Sr. Governador do Parâ, Estado anfitrião._ Cel. Alacid Nunes, que concedeu a pala- Velho-Cuiabã e que obedece a um estudo integrado, e a BR-158 -ligando
vra ao Sr. Superintendente da SUDAM _que, por sua vez, proporcionou a to- Barrado Garça a J ataí, com um tráfego de 1.000 veículos diários.
Ministério da Agricultura- Falou o representante do Ministério sobre_ o
dos conselheiros um breve relato dos acontecimentos verificados entre a Reuseu posicionamento, na exploração das áreas inundadas de Tucuruí. O Gonião do Colegiada realizada no Acre e a que, no momento, se realizava.
Referiu-se em primeira mão à medida de alto sentido Social, que a SU- vernador Alacid Nunes procurou saber se era verdadeira a idéia do aproveitaDAM hâ vârios anos vinha tentando Viabilizar, e que se prendia à eliminação mento da madeira não comercializãvel, em carvão vegetal, tendo para isto de
da correção monetâria incidente sobre a poupança financiada pela Autarquia transportá·la para Tubarão em Santa Catarina e posteriormente Minas Geaos s~us servidores para aquisição de moradia, através ~o Plano Habitacional. rais, para só depois voltar ao Pará, num gasto excessivo e inexplicável com o
Isto foi conseguido graças à grande e humana compreensão do Ministro transporte do carvão, quando se poderia pensar em fabricã~lo em fornos
Mârio Aitdreazza, que n&o tergiversou em dar uma solução legal ao proble- construídos na área aonde está a madeira.
ma.
A resposta rião foi dada de pronto, devendo ser remetida depois do exato
Referiu-se o Sr. Elias Sefer, Superintendente da SUDAM, a assinatura pensamento do Ministério sobre o assunto.
O
Ministério da Previdência SoCial, atrav~s de sua representante Sonia
de diversos convênios, quando da visita do Ministro Andreazza ao Pará,
destacando-se aquele firmado entre a SUDAM e o Governo do Parâ, no va- Deher, manifestou a sua satisfaÇão em haver integrado a comitiva interminislor de 5 milhões de cruzeiros, d,estinados à construção de parte da infra- terial que se deslocou para o alto Rio Negro, sob o comando do Brigadeiro
Protâsio Lopes de Oliveira, isto para conhecer de perto os problemas existenM
estrutura local ondt se acha instalado o .. Projeto Jari".
Referiu-se à visita feita à SUDAM por integrantes do Estado-Maior das tes na ãrea social.
Disse haver encontrado carêricia de recursos por onde passou, mas nutre
Forças Armadas- EMFA, quando o Sr. Superintendente disse das finalidades da Autarquia e sua atuação na Amazônia, como execUtora das políticas a esperança de que a CIAL em curto prazo resolverá o problema.
do Governo Federal, execução esta ...:..:diga-se de passagem- por demais saAo que compete ao seu Ministério apresentou um ligeiro relato sobre as
tisfatória graç~s à capacidade indiscutível do seu executor.
providências que estão sendo tomadas, no sentido de ampliar a atuação do
alto
Rio Negro.
Na oportutlidade foi firmado convênio com a 8• Região Militar, visando
Em Barcelos- o INAMPS mantém convênio com a Prelazia, para atena operação Docufnento, para o aceleramento da regularização fundiária.
Foi emprestada ênfase especial a um ou.tro convênio firmado com o I"' dimento urbano e rural, no Hospital de 30 leitos da Santa Casa de MisericórComando Aéreo Regional, resultante da visita que a Comissão Interministe- dia, onde jã existia uma Unidade Mista construída e equipada pelo exrial para a Amazônia Legal (CIAL) realizou a convite e em companhia do FUNRURAL e entregue à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, meBrigadeiro Protãsio Lopes de Oliveira, à Prelazia do Rio Negro. Este Convê- diante contrato firmado entre as duas partes.
nio tem por escopo emprestar uma melhor assistência·, material e social, à poEm São Gabriel da Cachoeira funcionam os convênios INAMPS/1~ Bapulação indlj!eli~ aa região.
talhão de Engenharia de Construção (BEC) e INAMPS e Comando Militar
"'COnvénl resSaltl\; qu'e, à conta- de convênios e contratos, fOram libera- da Amazônia - CMA, para atendimento urbano e rural.
dos, no periodo, recursos que atingem a soma de Cr$ 87 .856.708,47, contemEm Tarauacá e Paricachoeira, o INAMPS mantém convênio com a Pre-plando dlversas unidades federadas da Amazônia, com especial atingimento lazia para assistência odontológica, o mesmo acontecendo em J aguarete para
aos setores de infra-estrUtura, com Cr$ 38.900.000,00 e de apoio e de assis- atendimento urbano e rural.
tên'i/a técnica e s.gcial da ordem de Crl 48.956.708,47.
Com referência à Assistência Social, a LBA e a FUNABEM mantêm
' As liberações em termos de FINAM atingiram a cifra de convênios com a Prelazia para promoção social e bolsas de estudo destinaCri 211.281.631,00, o que beneficiou 5 unidades da Amazônia Legal e 38 em- dos a 600 alunos indlgenas, tarefa a cargo-das virtuosas Irmãs Salesianas que
presas com projetas aprovados e em implantação na ârea, atingindo os seta~ prestam com muito amor, um relevante serviço à Pátria, procurando com ab·
res: pecwirio. industrial, agroindustrial e de prestação de serviços.
negação integrar os desassistidos irmãos indígenas, à civilização da comuni·
Terminada a exposição do Sr. Superintendente da SUDAM, os represen- dade brasileira.
tantes dos Ministêrios passarani então a prestar informações sobre o desemConvêm que se destaque, nesta oportunidade, a ação do SENAR, no Espenho na área da Amazônia Legal.
tado do Amazonas, que nos apresenta os seguintes dados:
O Ministério da Previdência Social, falou dos convênios do INAMPS na
- Em 1977, foram firmados três (3) Convênios, com a EMATER, SEãrea Militar visando a melhoria de vida, principalmente na faixa problema da SAU e SEDUC, para treinamento de 4.472 pessoas, com recursos da ordem
Prelazia do Rio Negro, para onde também se voltam as atenções do Minis- de CrS 4.370.313,00, sendo a participação do SENAR no montante de Cr$
tério da Saúdei onde a SUCAM vem exercendo atividades na erradicação da 2.293.873,00.
Malária e fazC'ndo a medicina preventiva, vacinando contra a Febre Amarela
- Em 1978, celebrados Convênios com a EMATER e Cidade Hortie outras endemias."Cuida ainda da patologia Respiratória e Materno-Infantil granjeira de Iranduba, alêm de aplicação de recursos através dos Convênios
Advertiu o representante do Ministério da Saúde a desobediência de 21 SENAR-CEPLAC e SUDEPE, com aplicação de Cr$ 8.651.586,00, sendo a
empresas que não estão colaborando, como deviam, com obrigações contra- parcela do SENAR de Cr$ 4.699.279,90, para atendimento de 6.993 pessoas.
tuais, no trabalho contra a Malária, quando deviam prestar maior colabo-No corrente exercício, o SENAR conveniou com a EMATER, SEração à CIAL.
SAU e SEDUC. o treinamento de 6.606 pessoas, com investimento total de
O representante do Ministério da Educação, por não fazer parte da Co- Cr$ 8.069.862,00, tendo o SENAR comprometido a importância de
missão Intenninisterial, disse que pouco teria a dizer, por não conhecer o pro- CrS 5.161.340,00.
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Em resumo, até a presente data, o SENARjá investiu Cr$ 12.154.485,90,
no Estado do Amazonas, que somados à contribuição das citadas Entidades,
que é de Cr$ 8.937.275,10, perfazem o montante de Cri 21.091.761.00.
-Banco Nacional de Desenvolvimento Económico- Acredita o seu representante ser importante os Estados e Territórios da Amazônia Legal manterem estreitos cantatas com as equipes do BNDE e com a SUDAM, para a
perfeita execução dos Projetas, cabendo a aprova~ão destes à Superintendência da Amazônia.
Acha que os projetas não devem ser prolongados porque resultará no
aumento de custos. Importante é levar apoio à infra-estrutura da indústria rural, embora que esteja implantada ou a ser implantada, devendo os projetas
serem desenvolvidos, nada pois, de procrastinações.
Na área operacional, é necessário que haja decisões para não obstacular
a viabilidade dos projetas jã em desenvolvimento.
A bacia leiteira e a agroindústria prometem sucesso; porém, a prioridade
maior é Carajãs, cujo desenvolvimento é de enorme vulto, face ao Complexo
Mineral comprovado: Cobre e Manganês.
Estes Sr. Presidente e Srs. Senadores, os pontos abordados na Reunião
da SUDAM, em Belém, a 24 do mês próximo passado.
Vê-se pelos dados que consegui coligir, que é bem promissor o desempenho do Órgão na Amazônia Legal, jâ que à sua frente estã um técnico de alto
coturno e conhecedor profundo da Região Amazônica e por ela nutre o desejo patriótico de bem servi-la, proporcionando-lhe meios para o seu franco desenvolvimento econômico e social (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
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 71, de 1979
(n'i' 23/79, na Casa de origem), 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, tendo
PARECER, sob n• 766, de 1979, da Comissão:
- de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta de n'i' 1-CF.
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-6-

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 278, de 1979, do Senador
Leite Chaves, solicitando, nos tenilos do art. 418, inciso I, do Regimento
Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado
Federal, sobre o emprêstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo
Atalla.

-7Votação, em turno único, do Requenmento n9 449, de 1979, do Senador
Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe
do Departamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade comemorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército.

-8Votação, em turno único, do Requerimento n~' 435, de 1979, do Senador
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n• 397 f75, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional - FUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Senado
n~' 124, de 1979, do Senador Nelson Carneiro,-que·estabelece normas de assistência ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dá outras providências.
-9Votação, em primeiro turno, do Projeto de LCf do Senado n~' 134, de
1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara os professores de deficientes
auditivos aos habilitados em magistério esPecial de excepcionais, tendo
PARECERES, sob n•s 820 e 823, de 1979, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Educaçio e Cultura, favorável;
- de Serviço Público CivU, favorável; e
- de Finanças, favorãvel.
-lOPROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
(Tramitação conjunta com o PLS n• I, de 1977)

-2-

Votação, em prini.eiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1976, do Senador Franco Montoro, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de primeiro grau, tendo
PARECERES, sob n•s 972, de 1976, 217 e 592, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça- }9 pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro, 2~' pronunciamento:
(reexame solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade,
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barbo-3sa e Tancredo Neves; e votando pela inconstitucionalidade o Senador HelvíVotação, em turno único, do Projeto de Resolução fi'i' 100, de 1979 (apre- dio Nunes; 39 pronunciamento: pela injuridicidade.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 829,
-lide 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1, DE 1977
consolidada, tendo
(Tramitação conjunta com o PLS n• 218, de 1976)
PARECER, sob n• 830, de 1979, da Comissão:
Votação,
em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucio"nali- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-4to de Lei do Senado n9 I, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que inclui no
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•lOl, de 1979 (apre- conceito de ensino de 1I' grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei n~' 5.692,
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 831, de 11 de agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade inferiOr a sete anos,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em tendo
PARECERES, sob n•s 192, de 1977, 217 e 592, de 1979, da Comissões:
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con-de Constltu_içiio e Justiça - }9 pronunciamento: pela injuridicidade,
solidada, tendo
com
voto vencido, em separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido
PARECER, sob n• 832, de 1979, da Comissão:
dos Senadores ltalívio Coelho e Dirceu Cardoso; 2'i' pronunciamento: (reexa- de Constltuiçio e Je~stiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
me solicitado em plenário). pela inconstitucionalidade e injuridicidade com
-5voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1979 (apre- Tancredo Neves, e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helvídio
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 833, Nunes; 31' pronunciamento: pela injuridicidade.
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT) a elevar em
-12Cr$ 20.000.000,00 (vinte -milhões de cruzeiros) o montante dC: sua dívida conDiscussão, em turiio único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 71, de 1976
•
solidada, tendo
(n'i' 1.315/75, na Casa de origem), que introduz acréscimos e modificações na
PARECER, sob n• 834, de 1979, da Comissão:
Lei dos Registres Públicos, tendo
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 61, de 1979 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer
n'i' 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 Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade; e
-de Agricultura, favorâvel, com voto vencido do Senador José Richa.

~~-
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pequeninos as histórias, logo fixadas pela minha memória, acerca desse brasiPARECERES, sob n"' 933, de 1976, c 564, de 1979, da Comissão:
-de ConstJtuiçio e Justiça- }9 pronunciamento: favorãvel, no mí:rito, leiro gigante como a sua própria Pátria.
nos termos de Substitutivo que apresenta: e 29 pronuJK:lamento: (reexame soliO Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte?
citado em plenário), contrário.
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Com muito prazer.

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1978
(n9 1.118/75, na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade de declaração de bens para o exerdcio de cargos ou funções em empresas públicas ou
assemelhadas, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 773 a 755, de 1979, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça;
- de EconomJa, e
- de Senlço Pllôllco Civil.

-14Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 267, de
1976, do Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de
projetas florestais, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979 das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Agricultura, contrário; e
- de Finanças, favorável.

O Sr. Paulo Bro!ISilrd (MDB- RS)- Se bem me recordo, deve-se a um
amazonense, João Leda, um livro intitulado uvocabulârio de Rui Barbosa".
Lembro-me também que em Manaus foi feita a edição do célebre discurso de
posse no Instituto dos Advogados.
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Muito obrigado. V. Ex•
ilustrou com sua palavra fãcil e brilhante esta homenagem que prestamos ao
grande brasileiro Rui Barbosa.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) V. Ex• poderia falar em nome do Senado.

Se me permite, eu creio que

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Muito obrigado a V. Ex•
pela lembrança e pela honra que nos está concedendo, neste momento.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permita-me, nobre Senador
Jorge Kalume. Eu infelizmente não poderei ouvir o discurso de V. Ex• em seguida, porque tenho audiência com o Senhor Presidente da República, nesta
hora, mas quero me servir de um ensejo que nos é proporcionado pelo Líder
da Minoria, para dizer que, neste caso, V. Ex• estâ interpretando o pensa~
mento do Senado, o que é também uma homenagem a V. Ex• por ter tido a
(Dependendo da votação do Requerimento n• 462/79, do Senador Ita- iniciativa desta lei a que V. Ex• se reportou no início do seu discurso.
mar Franco, de adiamento da discussão.)
O SR. JORGE KALUME (ARENA- A C)- Muito obrigado a V. Ex•
Efetivamente eu gostaria de trazer à lembrança de V. Ex• a sua generosidade;
-15quando eu era Governador do Estado do Acre e o visitava numa manhã chuDiscussão, em primeiro turno (apreCiação prelj.tninar de juridicidade nos vosa, V. Ex• me comunicava que o Projeto de homenagem a Rui Barbosa, de
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 1965, não foSse a sua amizade e a sua influência, talvez ele tivesse sido vetado
192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autô- pelo Presidente Médici, por causa de uma redundância. O projC:to que aprenomos o direito ao 13• salário, e determina outras providências, tendo
sentei foi em homenagem à cultura, mas um colega nosso, Deputado Geraldo
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
Freire, naquela época me pedia para fazer uma emenda, e adicionar a palavra
- de Consdtuiçio e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em .. ciência", que por sinal é até redundante. Mas, V. Ex• generosamente aquiesseparado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadores Fran- ceu ao nosso projeto e convenceu o Presidente da República da época para
co Montoro e Raimundo Parente.
que não o vetasse. Então, nesta oportunidade, quero agradecer a V. Ex•, a
(Dependendo da votação do Requerimento n9 455, de adiamento da dis- quem eu devo a vitória deste projeto, transformado em lei.
cussão.)
E esse exemplo de civismo marcou-me profundamente, frutificando em
mim o apego a Rui, e, como um privilégio e júbilo, o destino me conduziu a
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão.
materializar através de uma lei para melhor significar a gratidão da nacionali(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
dade a esse primus inter pares da nossa cultura.
A prodigalidade dessa inspiração robusteceu em mim, com o passar dos
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JORGE KALUME
tempos, o acerto, porque ninguém superaria Rui Barbosa como Patrono des~
NA SESSÃO DE 5-IJ-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
se Dia, pelas suas excelsas qualidades de orador, jornalista, cultor do idioma
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
de Camões, jurista, patriáta, enfim, um sâbio. O seu ilustre biógrafo e coestaO SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Lê o seguinte discurso.)- duano, Senador Luiz Viana Filho, em sua brilhante obra "A Vida de Rui BarSr. Presidente, Srs. Senadores:
bosa", reeditada em 1965, registrara Uma ·verdade palpável: .. RUI- desapaFaltaria com a verdade se não afirmasse o meu contentamento, o meu recido hã mais de quarenta anos - continua a ensinar. a liderar e a lutar".
orgulho e a excepcional honra de poder exaltar, nesta oportunidade, o .. Dia Efetivamente, em toda parte e em todos os momentos da vida brasileira está.
Nacional da Cultura e da Ciência", instituído pela Lei n'i' 5.579, de 15 de maio presente a majestade de Rui. ____ _
de 1970, sancionada pelo Senhor Presidente Emfiio Médici e seu Ministro da
Muitos outros depoimentos de figuras da mais alta projeçilo nacional e
Educação, o atual Senador, eminente Uder do Governo, Jarbas Gonçalves internacional foram unânimes em proclamar o talento e a sabedoria sem jaça
Passarinho, resultante do Projeto de Lei n9 3.380, de 4 de novembro de 1965, de Rui, pois foi predestinado para os grandes triunfos.
de minha autoria, quando exerci o mandato de Deputado Federal pelo meu
E o saudoso Padre-poeta ManUel AlbUQUerque, nascido às margens do
Estado - o Acre.
Acuraua, subafluente do Juruâ, exaltou o nosso homenageado com o soneto
Desejei, com essa medida, homenagear o ínclito Conselheiro Rui Barbo- intitulado "Ruy Barbosa", mas precedido de um conselho: .. Para exemplo
sa na data do seu aniversârio natalício- 5 de novembro- porque ninguém das novas gerações brasileiras no verdadeiro amor ao Estado, ao Brasil e às
melhor do que ele para representar a cultura no seu sentido mais abrangente. causas nobres da Humanidade":
O Sr. Paulo Brossard (MDB -

RS) -

Muito bem!

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Sempre nutri profundo
respeito por esse brasileiro que esteve muito alêm do seu tempo, e embora
nascido e vivido numa época sem os meios de difusão dos dias atuais, entretanto, sua conduta profissional, politica e cultural foi de tal maneira marcante e vigorosa que inundou o universo brasileiro, tornando~se motivo de orgu~
lho nacional. Dir-se--ia haver ultrapassado a fimbria do horizonte, como a pujança da luz solar, indo a todos os recônditos da amada Terra de Santa Cruz,
inclusive à gigantesca .selva selvaggia da Amazônia, onde se fez presente junto
aos seus habitantes insulados naquele mundo quase desconhecido.
Permitam confessar-lhes que, ainda criança, meu pai, o sírio Abib Moi~
s~s Kalume, lã no distante Acre, à noite, sob a luz tênue das lamparinas, instilava em meu cérebro o amor ao Brasil e, certamente, contagiado pelo orgulho
infundido pela figura ímpar de Rui, contava a mim e a meus irmãos também

"Ruy Barbosa imortal! ... Condor do Itatiaia!...
Deus te fez do Brasil epftome perfeito!...
EUropa te chamou de Águia Exce/sa de Haia"! ...
Ergueste a grande voz - (soberbos, escutai-a!...)
Na defesa da Força do Direito,
Contra o Direito vil da Força e da Tocaia;
De uma forte Nação que se atirou no pleito! ...
Tribuno oracular, de asas largas, imensas
Em vinte línguas - só - exprimes o que pensas,
E pensas - muito bem - o que o teu verbo exprime! ...
Por vontade de Deus. o teu Saber profundo,
Em Haia, transformou - (alcândora sublime! ... )
Teu cêrebro de luz em Capital do Mundo! ... "
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Mas não faltaram os impiedosos que, levados pela fraqueza humana- a
inveja - tentaram, contudo, em vão atingir a sua alva túnica do saber com que
Deus o -dotara ...Se teve falhas, não esqueçamos que os grandes homens se
constituem tanto dos seus defeitos quanto das suas virtudes", jâ dizia Swift.
Muitas vezes incompreendido fez valer a sua autoridade através da sua
inteligência sem par e a sua adiamantina cultura. E Luiz Viana Filho é quem
mais uma vez afirma: "Pacientemente, muitas vezes vencendo atê o ridículo,
Ruy galgara o Olimpo, para sentar~se agora entre os deuses poderosos da
Conferência". Referia-se a Haia. Brow Scott dissera a Drago: "Eis o Novo
Mundo que se faz ouvir pelo Velho". Era a voz de Ruy com sua eloqUência e
seus argumentos poderosos e irrespondíveis, impondo-se e fazendo brilhar a
representação brasileira sob sua chefia. E depois de inúmeras vitórias,- num
desabafo natural, à semelhança do guerreiro que sabia esgrimar com a pena e
a palavra, dissera:
''Vi todas as nações do mundo reunidas, e aprendi a não me envergonhar
da minha". Quanta sabedoria, quanta grandeza, quanto patriotismo, quanto
civismo expressados nesSa pequena frase! Era a sua confiança no Brasil e porque não dizer, a sua própria conSagràção!
Agripino Grieco, tambêrn com o seu testemunho esmalta a hegemonia
cultural do homenageado desta tarde: "Ruy, (escrevera Grieco), orando em
Haia, deslumbrava o inglês William Stead, passando este a enxergar nele a fi~
gura suprema do CongreSso, embora inicialmente' o tratassem de Dr. Verbosa
e o considerassem um estôrvo irremovível nos debates. A bagagem livresca do
humanista desconcertaria os cidadãos menos eruditos, que ali se aglomeravam. Mas o certo ê sua cultura jurídica, seu classicismo de forma e seu destemor em falar alto aos figurões das maiores potências, que talvez esperassem
dele um acovardado sussurro convencional, o impuseram como poderosa
mâquina pensante e criador verbal em condições de prender a atenção de
quantos ainda se recordavam das orações de Gambetta ou de um Castellar.
Grande em Haia, Ruy (acreditâmo-lo) foi bem superior ao correr a Bahia,
São Paulo e Minas Gerais, na defesa da sua candidatura ao Catete. Era um
rio de eloqüência a inuridar o País. Ninguém discursara assim, depois de Vieira, em terras sul-americanas. Enobrecia-se a retórica aO conlato desse lidador
que valia por uma enciclopédia andante, que acrescentava aos livros lidos o
prestígio de um gênio assimilador capaz de tudo converter de pronto em indiscutível riqueza pessoal".
Estes depoimentos, dentre tantos outros registrados em discursos, livros
e poesias dimensionam a grandeza cultural desse brasileiro nascido na Bahia.
Quando, num momento de inspiração, apresentei o projeto que marcaria O
Dia de hoje para ainda mais consagrâ-lo, longe de honrar o seu autor, honrou
o Congresso Nacional, porque foi consciente, sâbio e justo ao abrigar a proposição que objetivou- ho-rrienagi:ar permanentemente um dos seus mais lidimos pares que dignificou esta Casa no Império, e na República.
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O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- V. Ex• foi brilhante no
seu aparte e enriqueceu a nossa saudação a esse grande brasileiro que foi Ruy
Barbosa. Desejo apenas lembrar um episódio e talvez eu fosse o menos indicado - permitam-me a franqueza - para apresentar esse projeto, porque
Ruy Barbosa, no princípio do sêculo, foi o patrono "do Governo do Estado do
Amazonas no sentido de anexar o Estado do Acre, naquela época, ao Estado
do Amazonas. Publicou ele uma petição ao Supremo Tribunal, que tenho em
~eu poder, em dois volumes, no total de 600 pâginas.
Foi um dos belos e magnificas trabalhos de Ruy Barbosa. Mas o patrono
dos acreanos naquela êpoca, foi um sergipano, o grande Gumercindo Bessa.
Finalmente, dois leões se bateram e, no fim, o Governo Federal resolveu
apoiar os acreanos, fazendo do Acre um território. Nem Estado do Amazonas e nem Estado independente, mas um território, que permaneceu até 1962,
quando se transformou em Estado, graças ao projeto do Senador José Guiomard.
Mas, nem por isso, ficamos magoados com Ruy Barbosa, ele estava
cumprindo com o seu dever, porque o meu respeito, a minha estima, o meu
apreço é profundíssima pela figura de Ruy Barbosa, pelo que ele fez pela nossa Pâtria, durante toda a sua longa vida.
O Sr. Bernardino Viana (ARENA -PI)- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Bernardino VIana (ARENA -PI)- Quero registrar, no evento
do seu brilhante pronunciamento, as qualidades imortais de Ruy Barbosa
como um dos maiores cultores da ciência política. A teoria política de Ruy
Barbosa é uma das obras incluídas entre os clássicos da Literatura Brasileira,
ainda hoje, atual e realista, principalmente em defesa dos Direitos Humanos e
no das pequenas nações
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Muito obrigado, Senador Bernardino Viana. V. Ex•, também, com a sua inteligência e a sua cultura
veio, num inspirado apafte, enriquecer o nosso pronunciamento desta tarde.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JORGE KALUME (ARENA nobre Senador.

AC) -

f:: um prazer ouvi-lo

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Senador Jorg< Kalum<:, eu não
precisaria apartear V. Ex•,jâ que o eminente Senador peJ.:_~ Acre fala, não apenas em seu nome e no da Bancada que representa, mas fala em nome do Senado Federal. Entretanto, não ê demais dizer que a figura oracular de Ruy Barbosa jamais serâ suficientemente exaltada, porque foi um exemplo de superação de si mesmo, abrindo caminhos para a genialidade, luminar que se torO Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
nou da cultura jurídica e u!].iversal. Jornalista, tribuno, advogado homem de
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Com muito prazer.
Estado, Ruy não apenas honrou o Brasil, mas Ruy honrou a América. De
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Jorge Kalume, V. Ruy podemos dizer ter sido um daqueles gênios que a mão de Deus abençoa e
Ex• agiu bem, recordando à Casa a lei de que V. Ex• foi autor do projeto, avaramente distribui sobre a face da terra de séculos em séculos, para serem
quando Deputado Federal, no dia em que a Nação brasileira festeja o nasci- grandes guias e motivo de orgulho do seu povo.
mento de Ruy. Nobre Senador, sou dos que pensam que a genialidade de
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Nobre Senador Lázaro
Ruy, aquela linguagem que nenhum outro brasileiro usou nem antes e nem Barb_oza, V. Ex•, como um dos discípulos de Ruy Barbosa, também estâ enridepois dele, as suas lutas políticas, a sua oratória, as suas vitórias intelectuais quecendo esta saudação que faço em nome da Casa, graças aos dois eminensão de tal porte, Sr. Presidente, nobre Senador, que chego a concluir comigo tes Uderes- da Oposição e da Situação. Muito obrigado a V. Ex•
mesmo: as entranhas da maternidade que geraram Ruy estão exauridas, não
Sr. Presidente quem não se recorda da sua brilhante atuação na Reforma
produzirão outro Ruy neste sêculo. Ruy foi um fenômeno que foi destinado a do Ensino nos anos de 1882 e 1883, que lhe valeu o honroso título de Conse-brilhar no Século XX; outro, talvez, se repetirá e voltarâ a brilhar na conste- lheiro? "Notável foi ainda na mesma época o seu parecer sobre a emanei~
lação do País no Século XXI. Com estas palavras, nobre Senador, girando a pação do elemento servil (1884)".
cabeça para o fundo da sala, vejo a figura de Ruy postada neste plenârio, a nos
Com a Proclamação da República, para a qual concorreu com a sua lideguiar, a nos orientar, a nos iluminar; vejo a sua figura iluminada. Às vezes, rança política, ofereceu subsídios às grandes reformas e imprimiu à política
nobre Senador, nas ocultações desta Casa e nos eclipses de bom senso que financeira medidas salutares, inclusive mais a tarefa de relatar projetas de
acometem o Senado, olho para nossa retaguarda e não vejo a figura de Ruy, constituição al?resentados por u~ grupo de juristas no~eados pelo Governo
porque a luz se apaga de sua fronte, eis que, às vezes, as coisas que se fazem Provisório, consagrando o regíme presidencialista e deu papel relevante ao
nesta Casa não são dignas de serem perpetradas na presença eterna deste Poder Judiciãrio. grande vulto. As suas palavras no dia de Ruy, num projetO de que V. Ex• foi
Como prova do seu valor jurídico, foi eleito, em Haia, pelo Conselho da
autor e que se converteu em lei, são a homenagem mais eloqUente que nós, Liga das Nações, Juiz· da Corte Permanente de Justiça Internacional, em
Senadores, podíamos prestar à figura excelsa e imorredoura deste grande bra- 1921.
sileiro, cujo nome se inscreveu- em Haia, cujo nome eStf no monumento da
Sócio fundador da Academia Brasileira de Letras (Cadeira n9 10), da
Liga das Nações, em Haia, junto ao Grande Lago, numa homenagem dos po- qual foi seu Presidente, substituindo a Machado de Assis, seus ilustres pares o
vos cultos do mundo à cultura que nascia no País, pela eloqilência, pela ver- escolheram como orador da solenidade de recepção a Anatole France, em
bosidade, pela elegância, pela cultura magnífica e pelas línguas que ele versa- 1908, mesmo porque somente um Ruy estava à altura de representar a sua
va com proficiência. Esta é a homenagem melhor que o Senado da República Academia diante do seu símile da congênere francesa. E diz o registro da épopodia prestar à grande e imorredoura figura de Ruy Barbosa.
ca que "O aparato erudito e a facúndia verbal, sobretudo o falar e o escrever
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elaborado criaram-lhe a lenda de ter sido o homem mais inteligente do Brasil
em seu tempo, culto popularizado que se prolongou postumamente" ... Sua
atuação como constitucionalista teve alta significação, por outro lado, na luta
constante junto ao Supremo Tribunal Federal, para que este exercesse de fato
as suas funções de guardião das franquias constitucioriais, sobretudo na limitação do estado de sítio, na aplicação do reéurso do habeas corpus etc".
Quem não se lembra da sua ação benfazeja na Reforma do Ensino Secundário C Superior? Seus feitos na Abolição da Escravatura e também na
Proclamação da República? E sua "Oração aos Moços", como paraninfo da
turna de Direito, também marcou êpoca.
Durante toda sua vida foi um dos componentes principais da mâquina
administratrva, política e jurídica brasileira. Atuou em todos os campos como
um líder respeitado pela sua incomparável cultura e talento que ofuscava os
seus contendores.
O seu brilho ultrapassou os limites territoriais do Brasil. Foi muito alêm,
viu o mundo ajoelhar-se a seus pés, mas nem isso o envaidecia como no episódio do seu jubileu: "a grande data, que recordava o desabrochar da crisálida,
não passou despercebida", como registrara Luiz Viana Filho.
Os amigos- desejaram festejar seu priiileiro discurso polftico, pronunciado em agosto de 1868, em homenagem a José Bonifácio, mas recusou, como
escrevera ao Poeta Alberto de Oliveira:
"Nada mais contestável, pois, do cfue a minha valia em letras ...
A valia moral, esta sim, ê a que busquei sempre, e por ela é que sempre me esforcei, advogando sempre causas justas, sustentando
sempre idéias nobres, opondo-me às instituições más, aos governos
maus, à mâ política, colocando sempre os meus devei-es acima dos
meus interesses, servindo à minha Pãtria, no interior e no estrangeiro, com exemplos que a não envergonham. Mas em fazer o que se
deve nenhum m~rito pode haver; e quando o houvesse, não tocava
às academias julgá-lo ou premiá-lo". Embora os amigos não quisessem contrariá-lo, contudo, "a Nação inteira, representada pelo que
havia de mais expressivo, o Governo, o Parlamento, os tribunais, as
Academias Literârias, associaram-se às homenagens tributadas ao
Apóstolo, símbolo das aspirações morais da nacionalidade, cuja
voz, para exaltar o batalhador infatigável, se levantara num coro
uníssono de lOuvores. Na hora em que se aproximava o ocaso, o
Brasil glorificava o sol em declínio".
Essa festa teve ressonância internacional numa prova inconteste do valor
de Ruy. A França outorgou-lhe a '.'Cruz de Grande Oficial da Legião de
Honra." A Bélgica, com o Grande Cordão da Ordem da Corõa;" a Inglaterra,
através do seu Primeiro-Ministro Sir Arthur Peel, transmitiu-lhe as congratulações do Império Britânico; a Itália também concedeu-lhe a sua mais alta comenda; a Sordonne, o Instituto de França, e a Academia de Ciências de Lisboa, "que lhe conferiu a mais alta distinção- a "Cruz de Ouro"- representam os aplausos do mundo intelectual".
O jornal La Nacion~ de Buenos Aires, fez o seu registro festivo ao afirmar
que .. Ruy Barbosa assiste à sua própria glorificação nacional. Não foi nunca
Primeiro-Ministro, nem Governador de Província, nem Presidente da República. Contudo é a mais alta representação intelectual e moral do Brasil
neste momento".
Várias outras homenagens sucederam-Se. Era a sublimação de uma carreira das mais consagradoras em prol do Brasil, ao qual se dedicou intensamente. sempre animado pelo seu espírito patriótico.
Honra, pois, ao genial Ruy Barbosa e como nos recentes versos do poeta
"tupin1qllim" Clóvis da Mata que, pela sua forma, beleza e grandeza passa a
cqmpor esta reverência ao inconfundível patrício com o seu título .. 0 Gênio
das Américas", porque sublima e retrata o homenageado. Eis:
••uma criança prodígio ao mUndo veio tocada pelo dom da sapiência, nasceu com a luz do verbo na cabeça e uniu à fulva voz a inteligência. Aos cinco anos já lia e escrevia para espanto de mestres e
condiscípulos, à fronte refletia o brilho humano, brilho haurido das
terras da Bahia, onde o dom da palavra faz arcano! Dos filhos desta
Pátria foi o-primeiro, no Brasil dos Palmares, no estrangeiro, que a
verve ergueu do cálamo bendito e fez floir do mundo n'umano seio;
casto cultor da Língua Portuguesa a pena brande com o fulgor dos
bravos, arranca de escombros luz e glória e sobre a pele negra dos
escravos compõe liçilo de amor para a História! Um dia a nossa terra representou sob a brisa marinha da Holanda, e o verbo quente e
belo levantou em defesa de Nações espoliadas, sem direito à voz, à
liberdade - grilhões de fogq queimando a Humanidade como a
neve o topo da montanha - no pranto das desgraças mergulhadas!
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Águia de Haia, teu nome envolto em glória habita o Pantheon de
nossa História rica de feitos heróicos, de bravura, e o povo com os
olhos rasos d'água ajoelha-se a teus p~s em pensamento, ergue aos
céus um hino comovido e teu vulto entre flores enternecido trilha sendas
de luz pelas alturas; O Congresso contigo iluminou-se nos tempos idos da República Velha, teu verbo poderoso, igual centelha no
andor predestinado aureolou-se, fustigando os algozes carcomidos
que espumavam de ódio e de inveja- inda o medíocre na vida não
se peja- de morder e cuspir nos pés do ídolo! Quando falava da tribuna, altivo - uirapuru que o mundo embeveceu - um manto de
silêncio se estendia e a voz tonitroante ressoava, pois momentos de
ternura e de himeneu uniam a luz do verbo à luz do dia. De Paulo
Afonso herdaste o estrugir com a energia própria dos heróis, de tua
alma explodiam arrebóis tecidos de auroras alabastrinas; como o
pranto da natura nas gramineas albergavas idéias cristalinas, aljofradas pela bênção do porvir! Tinhas na vida a grandeza da Amazônia, dos caudais de seus rios, humus humano, a beleza do Amazonas
soberano a se estender do Atlântico às Cordilheiras, que aduba várzeas da Hiléia formosa e transporta pelas suas aquavias a mensagem
do progresso às fronteiras; igual o teu passado Ruy Barbosa, que
defendeste a Pátria em lutas épicas e de feitos em feitos foste alçado
a gênio inigualáv~l das Américas!"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas, no uso de
suas atribuições, resolve conceder ao servidor Pedro Alves de Freitas, Agente
Administrativo da Câmara dos Deputados, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas, dispensa, a partir de }9 de novembro do corrente
ano, da função de Auxiliar de Setor, designando-o, a partir da mesma data,
para a função de Secretârio criada pela Resolução n• 66/79.
Brasília, 31 de outubro de 1979.- Deputado Bento Gonçalves Filho,
Presidente.
RELATÓRIO N• 1, DE 1979-DF
Da Comlssio do Distrito Federal, sobre o Veto Parcial do Excelentlsslmo Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei do Senado n• 191, de 1977-DF, que "fixa a Idade máxima para lnscrlçio em
concurso público destinado ao ingresso em empregos e cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, convertido na Lei n• 6.700, de 23 de outubro de 1979",
Relator: Senador MurUo Badaró
O Senhor Presidente da República vetou, parcialmente, o Projeto de Lei
do Senado, que fixa a idade máxima para inscrição em concurso público destinado ao ingresso em empregos e cargos do Serviço Civil do Distrito Federal.
A atitude presidencial foi comunicada ao Senado Federal, por intermédio da Mensagem n9 399, em que o Chefe do Governo assinala o seguinte:
I -::-o ato opositivo de vigência encontra base nos arts. 59,§ }9, e 81,
itens II e IV, da Constituição;
2 - incide o veto sobre o art. 49 e seu parágrafo único do Projeto;
3 - é preocupação governamental evitar que se frustre a vocação de pessoas
com experiência profissional e cultural devida ao amadurecimento - e
isso o texto, jâ transformado em lei, torna acessível a número significativamente maior de candidatos ao ingresso nos quadros da Administração do
Distrito Federal - porém é desaconselhâvel estender a franquia, ua quem
viesse prestar serviços ao Distrito Federal por tempo que não compense os
dispêndios do seu treinamento e o elevado ônus com o custeio da aposentadoria, dentro de poucos anos, computando tempo de atividade prestada a outros empregadores";
4 - a ampliação exagerada reduziria de muito a oportunidade de ingresso para o crescente número de jovens que aspiram ao emprego público no
quadro do DF, além de comprometer o equilíbrio etário do quadro de servidores.
Mostra, ainda, o Presidente da República, nas Razões do Veto, que a
elevação do limite de idade deve p~oceder-se de maneira a não acarretar prejuízo para a eficiência do corpo administrativo. E a exigência de idade-limite
só poderia ser dispensada para os .. que já integrem os quadros da Administração, pois, quanto a este, a inscrição em concurso para galgar novas posições funcionais não importa em formação inicial de vinculo empregatício
com o ente público".
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Ora, o dispositivo vetado (art. 4'~ e seu parágrafo único) dispensa o limite
de idade para o candidato ~"que seja servidor da administração centralizada
ou autárquica, Federal, Estadual ou Municipal", enfatizando que ua habilitação no concurso somente produzirá efeito se, no momento da posse ou
exercício no novo cargo ou emprego, o candidato ainda possuir a qualidade
de servidor ativo da Administração centralizada ou autárquica, Federal, Estadual ou Municipal".
Dessa forma, portanto, o veto parcial demonstra a preocupação do Pre-.
sidente da República em (mesmo aihpliando a possibilidade de candidatos
que vinham sendo impedidos, pela idade avançada):
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a) não sobrecarregar o Erãrio do Distrito Federal, em virtude de aposentadorias de servidores com poucos anos de exercício, mas favorecidos pela
contagem de tempo de atividade prestada a outros empregadores;
b) impedir que o ingresso exagerado de pessoas maduras constitua bloqueio ao acesso dos jovens que desejam participar do mercado de empregos.
Este, o Relatório pelo qual julgamos estarem os Senhores Senadores em
condições de apreciar o Veto Parcial do Senhor Presidente da República.
Sala das Comissões 6 de novembro de 1979.- Lázaro Barboza, Presidente em exercício - MuriJo Badarõ, Relator- Itamar Franco, vencido Alfonso Camargo - Henrique Santlllo, vencido - Saldanha Derzi.
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QUINTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 1979

BRASfLIA- DF

~--------~~--~sENADO FEDERAL----------------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1• VicePresidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 88, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) destinada a financiar a execução de obras em setores
prioritários.

Art. 19 ~o Governo do Estado de Santa Catariila autorizado a realizar, com o aval do Governo da União, uma operação
de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), ou seu equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central doBrasil, cujo produto serã destinado a financiar a execução de obras em setores prioritários do Governo Estadual, notadamente Educação, Saúde, Transporte e Energia Elétrica.
Art. 2' A operação de empréstimo realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos
da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira do Governo Federal, e o disposto na Lei Estadual n' 5.540, de 7 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial doEstado de Santa Catarina do dia 7 de junho de 1979.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de novembro de 1979. - Senador Nilo Coelho, 1' Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

SUMARIO
I - ATA DA 200• SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1979
1.1 -ABERTURA

1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Mensagem do Senhor Presidente da República

5.764, de 16 de dezembro de 1971, que "'define a politica nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico deis sociedades cooperativas, e dá
outras providências". (Redação do vencido para o turno suplementar.)
-Projeto de Resolução n• 99/79, que suspende a execução do§ I' do

art. 212 e do art. 215, ambos da Lei n• 1.125, de 27 de outubro de 1971,
que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a modificação introdu-

De agradecimento de comunicação;

zida pela Lei n• 1.138, de23 de junho de 1972, do mesmo Município. (Re·
N• 235/79 (n' 439/79, na origem), referente à manutenção, de dação final.)
-Projeto de Lei do Senado n• 190/76 (n' 3.044/76, na Câmara dos
acordo com o disposto no § 49 do artigo 59 da Constituição Federal, do
Deputados), que dispõe sobre a não incidência aos Vice-Prefeitos Municiveto presidencial aposto ao Projeto de Lei n9 14, de 1979-CN.
-

pais da incompatibilidade prevista no art. 84, item I, da Lei n9 4.215, de 27

1.2.2 -

Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal

de abril de 1963. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n• 168/79, que introduz alteração no art.
- N• S/34/79 (n' 68/79-P/MC, na origem), encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão pr'oferido pelo Supremo Tribunal Federal 42 da Lei das Contravenções Penais, para o fim de aumentar a multa pecu-

nos autOs do Recurso Extraordinário nll 88.327-4, o qual declarou a in- niária ali prevista. (Redação' final.)
-Projeto de Lei do Senado n9 217/79, que acrescenta item V, ao arconstituciOnalidade dos arts. 178 c 182 da Lei' nll 1.520, de 23 de dezembro
de 1970, que instituiu o Código Tributãrio do Município· de Araçatuba, figo -48 do Código Penal, para considerar circunstância atenuante da pena
o fato de ter sido o agente menor abandonado. (Redação final.)
Estado de São Paulo.

- Projeto de Lei do Senado n• 107/79, estabelecendo que a atuali·
1.2.3 - Pareceres
zação de tributos não poderá exceder o índice oficial da correção moneReferentes às seguintes matérias:
tária. (Redação final.)
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 21/79 (n9
-Projeto de Lei do Senado n9 104/78, que acrescenta parágrafo úni1.328/75, na Casa de origem), que altera a redação do art. 42 da Lei n• co ao art. 476, da Consolidação das Leis do Trabalho. (Redação final.)
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-ProjetO de Lei do Senado n9 33/79, que revoga o item VIII do art.
530 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Redação final.)
- Projeto de Lei do Senado n~' 246/76, que dispõe sobre a construção, em Brasília, de monumento em memória do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, e dã outras providências.
1.2.4 -

Comunicação da Presidência

- Recebimento das Mensagens nos 236 a 254/79 (nos 440 a 458(79,
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado propostas do Sr. Ministro da Fazenda para que os Governos dos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, as Prefeituras Municipais que menciona e o Departamento de Água e Energia Elétrica DAEE (SP) sejam autorizados a elevar, temporariamente, os parâmetros
fixados pelo art. 2ç da Resolução n9 62/75, desta Casa, e possam realizar
operações de crédito, para os fins que especificam.

1.2.5 -

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n~' 335/79, de autoria do Sr. Senador
Amaral Furlan, que autoriza declarações de utilidade pública, para fins de
desapropriação de terras que. pela União. foram destinadas a constituir o
património da Fundação Nacional do lndio.
1.2.6 -

Requerimentos

- N~' 463/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados pelos Excelentíssimos Senhores Presidente Herrera
Campins·~-da Venezuela e Presidente João Baptista Figueiredo, quando do
banq~ete que foi oferecido ao PresidJ:;nte do Brasil.
-No 464/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discursos do Senador Paulo Brossard, proferido no encerramento da VII
Convenção Nacional do Movimento Democrâtico Brasileiro.
- N9 465/79, de transcrição, nos Aiütis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Professor Gilberto de Ulhôa Canto, na abertura do
}9 CongreSSo Brasileiro de Direito Financeiro.
-No 466/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando
autorização do Senado Federal para. na qualidade de Observador Parlamentar, participar da XXXIV Sessão da Assembléia-Geral das Nações
Unidas.

1.2.7 -

Discursos do Expediente

SENADOR ALBERTO SILVA- Reiterando apelo ao Ministro dos
Transportes, no sentido de autorizar à Rede Ferroviária Federal S.A. a
conclusão do projeto de transporte coletivo ferroviãrio da capital piauien.:.
se.

SENADOR FRANCO MONTORO- Nota da Arquidiocese de São
Paulo, de protesto contra a escalada da repressão policial aos operários
metalúrgicos, que se acham em greve, naquela capital.
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Considerações
sobre o a_$$unto objeto do discurso do orador que o antecedeu na tribuna.
1.2.8 -

Apreciação de matéria

- Redação final do Projeto de Resolução n• 104/79, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarinª a_~realizar operação de empréstimo
externo no valor de US$ 20,000,000.00, destinada a financiar a execução
de obras em setÔres prioritários. Aprovada, nos termos do Requerimento
no 467(79. À promulgação.

1.2.9- Comunicações da Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados
-

De substitu_ições de membros em Comissões Mistas.

1.2.10 -

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n• 336(79, de autoria do Sr. Senador
Passos Pôrto, que altera o § 40 do art. 27 da Lei no 2.004, de 3 de outubro
de 1953.
1.2.11 -

Comunicação da Presidência

-Convocação. de sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia qlie designa.

1.3 -

Novembro de 1979

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n9-71J79 (n9 23/79, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a doação ao
Departamento Nacional de Obl:'as de Saneamento do terreno que menciona, situado no MunicípiO de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Aprovado, com emenda. À Comissão ~de Redação.
--Projeto de Resolução n~' 61/79, que autoriza a alienàção de terras
públicas, no Município de São Félix do Xingu-PA, à Construtora Andrade Guticrrez S.A., para implantação de projetes de colonização. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs.
Evandro Carreira, Dirceu Cardoso e Jarbas Passarinho. À Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução n9 100/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) 6 montante de Sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum, tendo usado da palavra no encaminhamento de sua votação o
Sr. DirceU Cardoso.
-Projeto de Resolução n9 101/_79, que autoriza a_ Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 102/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votª'ção adiada por falta de
quorom.
- Requerimento n9 278/79, de autoriã. do Sr. Senador Leite Chaves,
solicitando, nos termos do art. 418, incíso I, do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Ca~
milo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federa_l.
sobre o empréstimo concedido à COPE'RSUCAR e ao Grupo Atalla. Votação adiada por falta di: quorum.
-Requerimento n• 449/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu·
cena, solicitando a transcrição, nos Anais- do Senado Federal, do discurso
proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe do Departamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade comemoraw
tiva do aniversário daquele setor do Ministério do Exército. Votação adia~
da por falta de quorum.
- Requerimento n~' 435/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de
La Rocque, solicitando tenham tramitação em· conjunto o Projeto de Lei
da Câmafa n'l- 60(77 (n'i' 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor ExcepcionalFUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n9 124,
de 1979, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas d't: assistência ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao
Excepcional - FUNASE, e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 134/79, de autoria do Sr. Senador Lomanto Júnior, que equipara os professores de deficientes auditivos aos habilitados em Il_lagistério especial de excepdonais~ Votação adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado no 218(76, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios em programas de educação pré~escolar e de primeiro grau. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado no 1(77.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n~' 1/77, de autoria do Sr. Senador Otto
Lehmann, que inclui no conceito de ensino de 1~' grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei 09 5.692. de II de agosto de 1971, o ministrado a
crianças de idade inferior a sete anos. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) (Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado no 218, de 1976.) Votação adiada por falta de quorum.
:._Projeto de Lei do Senado n• 267(76, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de projetes flores·
tais, e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum
para votação de requerimento de adiamento de sua discussão.
- Projetode Lei do Senado no 192/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autónomos o direito ao 13~'
salário, e determina outras providências. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Discussão sobrestada por falta de quorum para votação de requerimento de adiamento de sua discussão.
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-Projeto de Lei da-Câmara no 71/76 (no 1.315/75, na Casa de oriSENADOR AMARAL FURLAN- Necrológio do Dr. Manoel Tagem), que introduz acréscimos e modificações na Lei dos Registras Públi- bacow Hidal.
cos. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES- Projeto de Lei da Câmara no 44/78 (nO 1.118/75, na Casa de ori- SÃO. ENCERRAMENTO.
gem), que institui a obrigatoriedade de declaração de bens para o ~ercício
de cargos ou funções em empresas públicas ou assemelhadas. Discussão
2 - ATA DA 201' SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1979
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
2.1 -ABERTURA
1.4- MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
2.2 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado no 258/79-DF, que estima a Receita e
- Requerimento no 466/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, lido no Expediente da presente sessão. Votação adiada por falta de fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980, nas
quorum, após parecer da comissão competente.
seguintes partes:
1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM 00 DIA
-Gabinete do Governador e à ProcuradoriawGeral. Discussão encerSENADOR MILTON CABRAL - Exame da--probliiinãtica do de- rada, ficando a votação adiada por falta de quorum, após usar da palavra
senvolvimento econômico da região nordestina.
no encaminhamento da votação o Sr. Senador Dirceu Cardoso.
SENADOR LENOIR VARGAS- Deliberação da Associação Cata-Secretaria do Governo e à Secretaria de Administração. Discussão
rinense de Criadores de Suínos, solicitando medidas do Ministério da encerrada, tendo sua votação adiada por falta de quorum.
Agricultura que visem preservar os interesses da suinocultura nacional.
- Secretaria de Finanças. Discussão encerrada, ficando sua votação
SENADOR DIRCEU CARDOSO - I Encontro sobre Licitações adiada por falta de quorum.
Públicas, a realizar-se em Brasília, nos dias 19 a 23 do corrente mês.
2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSENADOR MAURO BENEVIDES- Emenda apresentada por S. SÃO. ENCERRAMENTO.
Ex' ao projeto de Lei n9 37 j79-CN, que dispõe sobre a reforma partidária,
instituindo a criação de diretórios no DiStrito Federal, como requisito
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
fundamental para o funcionamento de partidos políticos.
-Do Sr~ Senador Lázaro Barboza, proferido na sessão de 5-11-79.
SENADOR FRANCO MONTORO - Apelo ao Governo Federal
4 - RETIFICAÇÃO
em defesa da prioridade que deve ser assegurada ao desenvolvimento da
tecnologia nacional de componentes semicondutores, face pretensão da
-Ata da 189• Sessão, realizada em 24-10-79.
expansão de firma multinacional neste setor.
S- MESA DIRETORA
SENADOR GASTÃO MVLLER- Convênio assinado pela Caixa
6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
Económica Federal com a COHAB de Mato Grosso, objetivando a construção de conjuntos habitacionais naquele Estado.
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 200• SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura

1~79

PRESI011:NCIA DOS SRS. NILO COELHO, GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES' OS SRS. premo Tribunal Federal nos autos do ReCurso Extraordinário n9 88.327-4, o
qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 178 e 182 da Lei nq 1.520, de
SENADORES:
2.3 de dezembro de 1970, que instituiu o Código Tributário do Município de
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo PaAraçatuba, Estado de São Paulo.
rentes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
- Alberto Silva- Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto (À Comissão de ConstitUição e Justiça.)
José Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Cunha Lima- HumberPARECERES
to Lucena - Milton Cabral - L1;1i~ Cavalcante - Passos ~ôrto - Jutahy
Magalhães- Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla- Itámar Franc.o- Amaral
PARECER N• 862, DE 1979
Furlan- Henrique Santillo- Lãzaro Barboza- Gastão MUller- SaldaDa Comissão de Redação
nha Derzi - Jaison Barreto - Paulo Brossard.
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - A lista de Presença acusa o
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1979 (n9 1.328/75, na
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Casa de origem).
aberta a sessão.
- ·
Relator:
Senador Saldanha Derzi
O Sr. l9~Secretãrio procederá à leitura do- Exj>Cdlente.
E lido o seguinte
A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do SubstitutiVO- âo Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1979
EXPEDIENTE
(n• 1.328/75, na Casa de origem), que altera a redação do art. 42 da Lei
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que .. define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras
De agradecimento de comunicação:
providências".
No 235/79 (no 439/79, na origem), de 06 do corrente, referente à manuSala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Dirceu Cardoso, Presitenção, de acordo com o disposto no § 49 do artigo 59 da Constituição Fede- dente - Saldanha Derzi, Relator - Tarso Outra.
ral, do veto presidencial aposto ao Projeto de Lei no 14, de 1979-CN .
.OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
No S/34/79 (no 68/79-PfMC, na origem), de 31 de outubro do corrente
_ ano, encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Sul

ANEXO AO PARECER No 862, DE 1979
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 21, de 1979 (no 1.328/75, na
Casa de origem).
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Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte:

não incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade prevista
Altera a redação do art. 42 da Lei n' 5. 764, de 16 de dezembro de no art. 84, item I, da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Tarso Dutra, Presidente
1971.
--Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
O Congresso Nacional decreta:
ANEXO AO PARECER N• 864, DE 1979
Art. I• O art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971, passa a
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1976
vigorar com a seguinte redação:
(n• 3.044/76, na Câmara dos Deputados), que introduz parágrafo no
"Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado preart. 84 da Lei n9 4.215. de 27 de abrU de 1963, excluindo da incompasente não terâ direito a mais-de um voto, qualquer que seja o númetibilidade prevista no caput do artigo os vice-prefeitos municipais.
ro de suas quotas-partes.
O
Congresso
Nacional decreta:
§ }9 Não será permitida a repreSentação por meio de mandatário.
Art. I• O art. 84 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, passa a vigo§ 2"' Quando o número de associados, nas cooperativas singu- rar acrescido do seguinte parágrafo, numerado como§ 19, renumerando-se
lares, exceder a 3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os para § 29 o atual parâgrafo único:
mesmos sejam representados, nas Assembléias Gerais, por delega"Art. 84.
dos que tenham a qualidade de associados no gozo de seus direitos
§ 19 A incompatibilidade prevista neste artigo não atinge o
sociais e não exerçam cargos, eletivos na sociedade.
advogado eleito Vice-Prefeito Municipal, ao qual se aplica, no en§ 39 O estatuto determinará o número de delegados, a época e
tanto, o impedimento de que trata o inciso III do art. 85 desta Lei."
forma de sua escolha por grupos seccionais de associados de igual
Art. 29 ~sta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
número e o tempo de duração da delegação.
ArL 39 Revogam-se as disposições em contrário.
§ 4• Nas cooperativas singulares, em que seja inferior a 3.000
(três mil) o número de associados, e existam desses cuja morada disPARECER N• 865, DE 1979
te mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) da sede, admitir-se-á a deDa Comissão de Redação
legação, definida na forma do parágrafo anterior.
§ 59 Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1979.
sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privaRelator: Senador Dirceu Cardoso
dos, contudo, de voz e voto.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9
§ 69 As Assembléias GeraiS- coful:10stas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, 168, de 1979, que: introduz alteração no art. 42 da Lei das Contravenções Peconstituem objeto de decisão da Asseiriblêia Geral dos associados." nais, pai-a o fim de aumentar a multa pecuniária ali prevista.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Tarso Dutra, Presidente
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO AO PARECER N• 865, DE 1979
PARECER N• 863, DE 1979
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 168, de 1979, que
Da Comissão de Redação
altera o art. 42 da Lei das Contravenções Penais, a fim de aumentar a
Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 1979.
multa pecuniária ali prevista.
Relator. Senador Dirceu Cardoso
O Congresso Nacional decreta:
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 99. de
Art. l• O art. 42 do Decreto-lei n• 3.688, de 3 de outubro de I 941 (Lei
1979, que suspende a o<ecução do§ I• do art. 212 e do art. 215, ambos da Lei das Contravenções Penais), passa a vigorar com a seguinte redação:
n"' 1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituiu o Código Tributário de Ma"Art. 42.
naus, com a modificação introduzida pela Lei n9 1.138, de 23 de junho de
Pena - Prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa,
1972, do mesmo Município.
de dez a vinte salários de referência."
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Tarso Outra, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO AO PARECER N• 863, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VII, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Art. 39_

Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 866, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 217, de 1979.

Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9
Suspende a execução do§ 19 do art. 212 e do art. 215, ambos da
Lei n9 1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituiu o Código Tribu- 217, de 1979, que acrescenta item V ao artigo 48 do Código Penal, para contário de Manaus, com a modificação introduzida pela Lei n9 1.138, de siderar circunstância atenuante da pena o fato de -ter sido o agente menor
abandonado.
23 de junho de 1972, do mesmo Município.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979- Tarso Outra, Presidente
O Senado Federal resolve:
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da deciANEXO AO PARECER N• 866, DE 1979
são definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 9 de maio de 1979,
nos autos do Recurso Extraordinário n9- 81.950-9, do Estado do Amazonas, a
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 217, de 1979, que
execução do§ l• do art. 212 e do art. 2!5, ambos da Lei n• 1.125, de 27 de ouacrescenta item V ao art. 48 do Código Penal, para considerar cirtubro de 1971, que instituiu o Código Tributârio de Manaus, com a modifi~
cunstância atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor abancação introduzida pela Lei n9 1.138, de 23 de junho de 1972, do mesmo Mudonado.
nicípio.
O Congresso Nacional decreta:
PARECER N' 864, DE 1979
Art. l• O artigo 48 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Da Comissão de Redação
passa a vigorar acrescido de item V, com a seguinte redação:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1976
"Art. 48. . .........................•......... -· ..... .
(no 3.044/76, na Câmara dos Deputados).
V - Ter sido o agente menor abandonado, desde que priRelator. Senador Dirceu Cardoso
mário."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9
Art. J9 Revogam~se as disposições em contrário.
190, de 1976 (n• 3.044/76, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a
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PARECER N• 867, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n•
107, de 1979, estabelecendo que a atualização de tributos não poderã exceder
o índice oficial da correção monetária.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Direeu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Tarso Dutra.
ANEXO AO PARECER N• 867, DE 1979
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1979, que
estabelece que a atualização de tributos não poderá exceder o índice
oficial da correção monetária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Acrescente-se ao art. 97 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributârio Nacional), o seguinte parâgrafo:
"Art. 97. . ..........•...••.•...•..••••••••...........
§ 3• Em cada ano, a atualização do valor da base de câlculo
não poderâ exceder o índice da correção monetária estabelecido
pelo órgão competente do Governo Federal."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER N• 868, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 104, de 1978.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do s_enado n9
104, de 1978, que acrescenta parâgrafo único ao art. 476 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Tarso Dutra, Presidente
-·Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 868, DE 1979
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1978, que
acrescenta parágrafo único ao artigo 476 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i • O art. 476 da Consolidação das Leis do Trabalho; aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte parãgrafo único:
"Art. 476.
Parágrafo único. Ao retornar ao trabalh_o, o empregado acidentado que esteve em gozo de auxilio-doença e foi considerado recuperado ou reabilitado para o exercício profissional. não poderá
ser dispensado pelo prazo de I (um) ano, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos desta Consolidação."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 869, DE 1979
Da Comissão de Redação
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PARECERES N•S 870 e 871, de 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 246, de 1976, que "dispõe
sobre a construção, em Brasma, de monumento em memória do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e dá outras providências".
PARECER N• 870, de 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Tancrédo Neves.
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Lâzaro Barboza, autoriza o Governo do Distrito Federal a erguer, na Esplanada dos Ministérios,
em Brasflia, um panteon em memória do falecido Presidente Juscelino K ubitschek de Oliveira.
Segundo a proposição, o ·oovemador do Distrito Federal poderã nomear comissão de engenheiros para elaboração do Projeto e fixação do exato
local de sua construção.
Outrossim, a obra, depois de concluída, receberia os restos mortais da·
quele ex-Presidente da República.
Na Justificação, salienta o Autor que a construção de monumentos para
perpetuar a me'iD.ória de notãveis Chefes·de Estado, tem exemplos, entre outros, no- Lincoln Memorial e no Jefferson Memorial, ambos nos Estados Unidos, e ainda o de Kemal Ataturk, na Turquia, entre dezenas de outros.
Ressalta, sobretudo, o ilustre Senador Lázaro Barboza, que o objetivo
"é erguer um marco histórico, na Cidade que Juscelino construiu com tanto
amor, e onde possa o- povO. Pelos séculOS afora, demonstrar, no culto à memória do grande estadista, que esta é uma Nação que sabe ser grata aos seus
heróis e principalmente ao herói da paz e da concórdia que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira".
Na verdade, a obra de BraSília, pela sua significação histórica e a sua
imensa projeçãõ- inteiilacional, constitui a mais alta demonstração da capacidade realizadora do nosso povo.
A originalidade de sua concepção e o alto senso artístico de sua construção fazem dela um conjunto arquitetônico Singular no mundo, pela sua
ímponência, beleza e funcio-nalidade.Em Brasflia o nosso povo se revê na força do seu idealismo, na pujança
de sua energia e na glória do seu destino.
Serâ a grande metrópole de uma Pátria sâbia, rica, justa e humana, que
cultua a liberdade como valor impresciildível à dignidade da pessoa humana,
confia no Direito cofio pedra angular das civilizações e só se curva à supremacia da Justiça.
Nada, pois, mais justo que o artífice desse grande e imperecível monumento, que simboliza as mais n-obres aspirações da nacionalidade, tenha oreconhecimento dos seus concidadãos, na perpetuação da sua memória, para
que a sua vida e a sua obra sejam permanentemente recordadas à gratidão das
gerações presentes e vindouras.
Diante do exposto e como não existem óbices quanto ao aspecto
jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1979.- Henrique de La Rocque, Presidente- Tancredo Neves, Relator- Almir Pinto- Helvídio Nunes- Moacyr Dalla - Aloysio Chaves- Bernardino Viana - Amaral Furlan- Lázaro
Barboza - Murilo Badaró - Hugo Ramo~.·
PARECER N• 871, de 1979
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Benedito Ferreira

O Projeto de Lei, que vem a esta Comissão, autoriza o Governo do Distrito Federal a erguer, em Brasília,, na Esplanada dos Ministérios, um panRelator: Senador Dirceu Cardoso
teon para perpetuar a memória do Presidente Juscelino Kubitschek de OliveiA Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 33, ra (art. i •).
de 1979, que revoga o item VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do TraPelo art. 29, o Governador do Distrito Federal poderá decidir quanto ao
balho.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979 -Tarso Dutra, Presidente exato local em que o monumento deverâ localizar-se, e nomear comissão de
engenheiros para elaboração do projeto. Jâ o art. 39 manda transladar, para o
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
panieon, os restos mortais do ex-Presidente da República homenageado.
ANEXO AO PARECER N9 869, DE 1979
Na Justificação, o Autor da Proposição, Senador Lãzaro Barboza, enfaRedação final do Projeto de Lei do Senado n• 33, de1979, quere- tiza que "o erguimento de monumentos visando a perpetuação da memória
voga o item VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho. de grandes Chefes de Estado hã sido uma constarite na vida dos povos". Cita, como prova, o Kemal Ataturck, na Turquia; o Memorial de Jefferson e o
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• lô revogado o item VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do Memorial de Lincoln, nos Estados Unidos. Neste elenco, inúmeras outras
construções do gênero poderiam ser relacionadas.
Trabalho.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1979.

Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

A Justificação aponta, ain-da, no Brasil, panteon a Caxias, erguido no
Rio de Janeiro, em frente ao Ministério do Exército.

5726

Quinta~feira

_8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Novembro de 1979

O Projeto foi apreSentado em 1976, um mês após o falecimento de Juscew Grosso, incluídas no acervo de bens do Parque Nacional do Xingu, e que folino Kubitschek, sobre quem assinala a Justificação:
ram por ela destinadas a constituir o patrimônio da Fundação Nacional do
uEsta Casa, que teve em Juscelino Kubitschek um de seus lndio, na forma da Lei n• 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Parágrafo úniCo. A desãpropriação referida neste artigo poderá ser efemembros, numa das mais belas sessões de que se tem notícia, presw
tou o seu preito de homenagem ao grande extinto, que escreveu com tivada por via judicial ou administrativa.
Art. 29 Ã União Federal, em substituição às desapropriações, poderá
o seu dinamismo, sUa visão e grandeza d'alma, algumas das mais bepropor a permuta das terras do Parque Nacional do Xingu por outras, devolas pâginas de nossa história."
lutas e de sua propriedade, em igualdade de condições no que concerne aos
A Comissão de Constituição e Justiça considerou a matéria constitucio- seus valores e características, consideradas como tais suas dimensões, vege-nal e jurídica. E deu ênfase, no Parecer do Relator, às_ expressões do_ Autor da tação, solo, acesso e localização.
Proposição, de que o .. objetivo é erguér Um ma·rco histórico, na cidade que
§ I'? Sendo discrepantes os valores das glebas de terras permutandas, seJuscelino construiu com tanto amor, e onde possa o povo, pelos séculos aforão eles compensados através das dimensões de seus perímetros, os quais tera, demonstrar no culto à memória do grande estadista, que esta é uma
rão áreas niaiores ou menores, -de forma a equiparar os respectivos valores.
Nação que sabe ser grata aos seus heróis e principalmente ao herói" da paz e
§ 29 Os valores das glebas de terras desapropriadas ou permutadas se·
da concórdia que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira".
rão aferidos mediante arbitr3U1ento judicial.
Efetivamente~- Brasília, cuja construção representou uma demonstraçãO
§ 39 A União Federal, para o fim de evitar ou encerrar demandasjudiw
da pujança e do dinamismo do povo brasileiro, deve contar ter um monumento ao homem que a implantou monumental e irradiante de progresso para ciais correlacionadas com infrã.Ções anteriores às disposições desta lei, poderâ
transigir em Juízo ou administrativamente, obedecidas as normas nela estabe~
este País.
O Brasil de hoje se interliga, via terrestre, entre os seus mais distantes lecidas.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentarâ esta lei no prazo de 60 (sespontos. Antes de Juscelino e de Brasília, só se podia ir de Porto Alegre a São
Luís do Maranhão ou do Rio a Belém e Manaus, pelos navios do Lloyd ou da senta) dias, contados de sua publicação.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Costeira.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
A Juscelino, portanto, a história reserva lugar de destaque. E Brasília,
que deve a sua existência ao dinamismo e à coragem daquele homem invulJustificação
gar, precisa de mais um elemento de atração turística: o Panteon a Juscelino
A FUNAI- Fundação Nacional do lndio, encontra-se instituída de faKubitschek.
to, sendo. todavia duvidosa a sua existência legal como pessoa jurídica de diEntretanto, o art. 29 faculta ao Governador do Distrito Federal: 1'?) noreito priVado, vinculada ao Ministério do Interior (Decreto n9 68.377/71, art.
mear comissão de engenheiros para ·a elaboração do projeto; 2'?) decidir
19, parágrafo único), por ter sido criada com flagrante desrespeito ao disposto
quanto à exata localização do monumento.
no artigo 24 do Código Civil Brasileiro.
Ora, entendemos que o projeto deveria ser motivo de concurso de arquiÉ necessário legalizar sua situação "de jure'', que é o que se pretende nestetoS e engenheiros, não apenas de Brasília, mas do Brasil inteiro.
te prOjeto de lei, para que a Fundação possa cumprir sem percalços suas
Somos, portanto, pela aprovação do projeto de lei em exame, com a sefunções, pois os bens destinados para constituir seu patrimônio são de proguinte
priedade de terceiros.
EMENDA N• 1-CDF
A Lei n' 5.371, de 5 de dezembro de 1967, autorizou fosse ela criada pelo
Governo Federal, com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito
privado nos termos da lei civil.
'Art. 29 O Governador do Distrito Federal nomeará ComisNessa lei, para constituição de seu patrimônio (art. 29, I), lhe foi destinasão Julgadora para escolher, em concurso de âmbito nacional, e do
do o acervo do Parque Nacional do Xingu (P.N.X.), sem prejuízo ao direito
qual participarão arquitetos e engenheiros, o projeto e o _exato local
adquirido por terceiros, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos
da Esplanada dos Ministê:rios em que O monumento -se-rá- edificado artigo I 50 e §§ 3• e 22 da Constituição do Brasil (art. 10).
do."
O § 22 do artigo I 50 da Constituição de 1967, aludido no texto do artigo
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1979.- Lázaro Barboza, Presi- 10 da Lei n• 5.371/67, e sob cuja égide a União Federal instituiu a Fundação
dente em exercício - Benedito Ferreira, Relator- Adalberto Sena- Salda- Nacional do Indio, dispunha:
nha Derzi - Passos Pôrto - Itamar Franco.
..É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desaproO SR. PRESIDENTE (Gastão Milller)- O Expediente lido vai à publipriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
éação.
mediante prêvia e justa 1ndenizãção em dinheiro, ressalvado o disA Presidência recebeu as Mensagens de n9s 236 a 254, de 1979 (n'~'s 440 a
posto no art. 157, VI,§ 19. Em caso de perigo público iminente, as
458/79, na origem), de 7 do corrente, pelas quais o Senhor Pre~dente daReautoridades competentes poderão usar da propriedade particular,
pública, nos termos do disposto no art. 42, item. VI, da Constituição, submete
assegurada ao proprietârio indenização ulterior."
ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os GoNão
obstante na prãtica esses princípios constitucionais não foram obvernos dos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, as Prefeituras Municipais de Aracruz (ES), Barra do Garças (MT), Chapecó eXan- servados pela União, eis que ela não declarou de utilidade pública as terras de
xerê (SC), Francisco Beltrão, Paraíso do Norte e Rio Branco do Sul (PR), domínio prívado e devolutas do Estado de Mato Grosso, incluídas no acervo
Barretes, Brodowsky, Catanduva, Diádema,_ Guaraci, Iracemâpolis, Itu e do Parque Naci.onal do Xingu, não as desapropriou e nem indenizou seus
São Paulo (SP) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE (SP), proprietários.
Destarte, em deco_rr~ncia de apossamentos administrativos e desi:"espeito
sejam autorizados a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo art.
2'~' da Resolução 62/75, desta Casa e possam realizar operações de crédito, aos princípios da garantia do direito de propriedade, essas terras integradas
no acervo do Parque Nacional do Xingu passariam a constituir o patrimônio
para os fins que especificam.
-As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Consti- com o qual a União Federal criou a Fundação Nacional do Indio, sem que
fosse observado o disposto no artigo 24 do Código Civil Brasileiro, verbis:
tuição e J ust_iça.
Dê-se ao art. 29 do Projeto a seguinte redação:
4

O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller)- Sobre a mesa, projeto de lei
que serã lido pelo Sr. l •-Secretãrio.
E lido o seguinte

"Para criar uma fundação, far-lhe-â o seu instituidor, Por escri~
tura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de
administd-la."
-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 335, DE 1979
No caso da FUNAI foi ela instituída por Escritura Pública lavrada em
Autoriza declarações de utilidade pública, para fins de desapro!9 de março de 1968, no Tabelião Djeta Medeiros, devidamente registráda
priação de terras que, pela União, foram destinadas a constituir o pasob o n• 431, Livro A-4. no Cartório do I• Oflcio.do Registro de Títulos c Dotrimónio da Fundação Nacional do lndio.
cumentos da Comarca do Distrito Federal, constando do seu texto apenas lei
e decretos, sem especificação nominal de quaisquer bens, móvel ou imóvel,
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 A União Federal declararâ de utilidade pública, para fins de de- havendo referência apenas a acervos dentre os quais o do Parque Nacional do
sapropriação, as terras de domínio privado e devolutas do Estado de Mato Xingu.
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Nesse acervo, ex vi do disposto no artigo 5• do Decreto n• 50.455, de 14
nalidade "identificar, cadastrar e administrar o património imobi~
de abril de 1961, e no artigo !O do Decreto n• 51.084/61, de 31 de julho de
liário da União."
1961, estavam incluídas terras devolutas do Estado de Mato Grosso e terras
No caso especifico do Parque Nacional do Xingu somente através do
de domínio privado, estas adquiridas por particulares desse Estado-membro
Decreto n• 63.082, de 6 de agosto de 1968, quando o seu acervo de bens jã
da Federação e cujos títulos de propriedade permanecem transcritos nos Carconstituía ilegalmente o patrimônio da Fundação Nacional do fndio é que o
tórios dos Registios de Imóveis das Comarcas de Cuiabâ e Barra do Garças
mesmo teve sua finalidB.de primitiva transformada para área reservada exclu(MT).
sivamente aos silvícolas (art. 19).
Entretanto, segundo se vê do artigo 24 do Código Civil Brasileiro, ele
No ano de 1968., na vigência da Constituição do Brasil de 1967, transfericondiciona que os bens que irão constítuir o patrímônio de uma fu.ndação sedas do âmbito dos_ bens dos Estados da Federação, as terras ocupadas por
jam livres, istO-é, que no ato de sua instituiçãO os bens sejam legalmente disíndios incluíam-se entre os bens da União (art. 49, IV), Entretanto, esta, recoponíveis.
nhecendo expressamente que as terras abrangidas pelo perímetro do Parque
Não tendo a União Federal cumprido as exigências legais de efetivar as
Nacional do Xingu estavam excluídas de seus bens, através do artigo 29 do
desapropriações das terras devolutas do Estado de Mato Grosso e de domíDecreto n' 63.082/68, autorizou a Fundação Nacional do lndio a entrar em
nio privado, previstas no artigo 59 do Decr"eto ri9 50.455/61 e na Lei n9
entendimentos com o Estado_de Mato Grosso e demais proprietários para de~
5.371/67, cujo artigo lO alude expressamente ao§ 3• e§ 22 do artigo 150, da
les obter doações dessas terras e determinou fossem promovidas desaproConstituição do Brasil de 19-67, os beris por ela destinados a constituir o patripriações indiSpensáveis ao cumprimento do Decreto.
mônio da Fundação Nacional do Indio, por não serem livres, eram indisponíInicialmente o Parque Nacional do Xingu abrangia uma superficie de
veis.
Portanto, verifica-se que a FUNAI não -está legalmente instituída, eis 22.000 kin' e tinha a figura de um polígono irregular (Decreto 2n' 50.455/61,
que foram inobservados princípios e disposições ieferentCs à garariüa dO di- artigo 29), a qual, posteriormente, foi ampliada para 30.úob km • Comparati~
vamente, sua área é superior às dos Estados de Sergipe e Alagoas, os quais
reito de propriedade, além de legislação específica.
possuem uma população superior a um milhão de habitantes.
Parque Nacional do Xingu
Das dezesseis (16) comunidades "indígenas que- atualmente o habitam,
Para melhor compreensão da matéria se faz necessário um retrospecto num total de_dois mil.(2.000) índios, um grupo de antropólogos acusa os irda legislação referente ao Parque Nacional do Xingu desde a sua criação, des~ mãos Vilas Boas de terem introduzido rto Parque Naciopal do Xingu catorze
tinação do seu acervo para constituir o patrímôOio da FUNAI, ainpliações de (14) delas, algumas de troncos lingUísticos inteiramente estranhos. A décima
seu perímetro e modificação -de sua finalidade inicial.
quinta (15•) comunidade indígena foi transferida Para o interior do Parque
Criado pela União Federal no ano de 1961 sob a vigência da Consti- por determinação do·ex-PreSidente da FUNAI, Ismarth de Araujo Oliveira,
tuição Federal de 1946, através do Decreto n9 50.455, teve como escopo ini- segundo suas próprias declaútções perante- a Câmara dos Deputados.
cial a preservação florestal, proteção da flora e da fauna e ca~po ~e estudos
A l<undação Nacional do Indio, como já o fizera anteriormente a União,
das riquezas naturais brasileiras, ficando explicito no artigo 59 desse dif>loma preferiu a prãtica dÚs den-ominados apos:Samentos administrativos, deixando
legal que o Ministério da Agricultura dCyeria manter erifendimentos com o de cumprir os preceitos do artig"o 29 do Decreto n9 63.082/68. Ressalte-se que.
Estado de Mato Grosso e proprietários de domínio privado, com a finalidade sem declaração de utilidade pública das terras pela União, não seria possível à
de obter deles doações de suas terras, bem como determinou fossem promovidas FUNAI desapropriá-las.
.
desapropriações consideradas como indispensáveis à instalação do Parque.

Ressalte-se que nenhuma dessas providências foi tomada pela União, a
qual preferiu a prática dos denominados apossamentos administrativos.
Após a ocupação pelo Ministério da Agricultura das terras devolutas do
EStado de Mato Grosso e das terras de domínio privado, com flagrante infração ao artigo 141, §§ 39 e 16, da Constituição Federal de 1946, elas passariam, pelo Decreto n' 5!.084, de 31 de julho de 1961, a integrar o patrimôpio
do Parque Nacional do Xingu, consoante o disposto no artigo 10 desse diploma legal, ipsis /itteris:
"Integrar-se-ão ao patrimônio do Parque todos os bens que se
encontrarem dentro de sua ãrea."
Posteriormente, pela Lei n'i' 5.371/67, ratifiCada em sua íntegra pelo art~
go 67 da Lei n' 6.001/73 (Estatuto do lndio), o acervo dos bens do extinto
Parque Nacional do Xingu passou ilegalmente a constituir o património da
Fundação Nacional do Indio, o que veio a ser confirmado pelos seus Estatutos (Decreto n• 68.377/71, art. 4•, 1), cabendo, por disposição deste último diploma legal, ao seu Presidente decidir sobre a aquisição e alienação de beós
imóveis da Fundação (artigo 6•, IV).
·
Assim sendo, conclui-se que as terras incluídas dentro da ái'ea- do Parqu.e·
Nacional do Xingu e que, fazendo parte do Seu acervo, Toram d.e'stinadas a
constituir o património da FUNAI, podem ser objeto de alien3.ção C não se
confundem com as terras do habitat imemorial dos índios, eis que eStas últi-.
mas pertencem ao património indígena, são coristitUcionalmente inalienáveis
e incluem-se entre os bens da União Federal (Emenda Constitucional n"i'. I, 'de
1969, artigo 4•, IV, e artigo 198).
.
·
·
Aliás, sobre esse aspecto patrimonial já tev~ OpOrtunidade de se mariifestar o Serviço do Património ·da União (SPU) em vãrios processos adminis•
trativos, entre os quais o de n9 0768-51.948/78, dos quais consta o segUinte~
"A certidão referida no item II do artigo 29 da Lei ·ri9
5.972/73. tem por finalidade instruir o processo de registro da pró·
priedade imobiliária da união.
.
O Parque Nacional do Xingu pertence à Fundação Nacional
do Indio, pessoa jurídica de direito privado, com patrimÇnio pró-:.
prio (Decreto n9 58.377, de 19 de março de 1971, artigoS l'i'.e'49, item
a

!).

en.

O objetiYo da propósição

Á União Federal, na forma da Lei n• 5.371/67, ratificada pela Lei n'
6.001/73 (Estatuto do lndio), e dós preceitos do a(tigo 153, §§ 3• e 22, da
Emenda Constitucional iio I, de 1969, declarará de utilidade pública, para fins
de desapropriação, as terras devolutas do Estado de Mato Grosso e de domínio privado, inclUídas ~o acervo do Parque Nacional do Xingu, e que foram
por ela dristinadas a constituir -o patrimônlo da Fundação Nacionid do Indio.
Declaradas de ut~lidade pública e desapropriadas as réferidas terras, a
União legalizará tainbém a situação do patriinônio da FUNAl, ao qual estã
condicionada a stt"a própria existência como pessoa jurídica de direito privado, e ã.través de seus Estatutos, vinculada ao Ministério do Interior, ficando
cumprida- a exigência âo dispoSto rio artigO 24 d.o Código Civil Brasileiro no
que diz respeito a .. dotação esPecial de bens livres" pelo instituidor de uma
fundação.
.
.
.
Aiôda, para as mesmas finalidades, em substitüição às desapropriaÇões,
mCdiánte entendimentos com os.proprietários dessas terras e através de convênio"entre os Ministérios do Interior e da Agricultura, poderâ"a União Federal propor pf:rmutas- por outrâs· terras devolut.aS e de sua propriedade, em
igualdade de condições cOm as. glebas objeto dos apossamentos administra ti~
vos, no t1,ue concerne àos seus· valorCs, dimensões e características.
Ein decorrência des~as infrações legais foram· pr~posta·s Perante o Suprerrio Tríb~nal Federal áções jlldiciâis que énvolvetn o Estado de Mato Grosso,
a União Federal e.a Funda~ão NaciOnal do Ihdio. A União', para evitar ou
en~errar questões juçiiciais, fica al.IJofizac:ia· a trarisigir.emjuízo ou administfativamente, sendo obrigatória~ avaliãçãn ou o arbitramento judicial para aferir oS valores· das terra.s desaprof!riandaS ou pêrroutàndas. ·
Através das deciaraçÔes de utilidade pÜb!ica das terras pela UnÍão Federal, e autoriZadas nesta Proposiçã9, g-lém das d'esaprcpriações e das pr"ovidências cot:tcei-neriteS às prOpostas de. permutas ~acordo~ ·que por ela deverão ser
efetivadas, aprovando este Projeto de Ld o POdei" Legislativo estiüâ contribuindo para quê o ~irtiSt~rio do Intefiôr legalize e coqsoHde ·:de factO" e ·'de
jurê", na form·a da Lei ri9 5.371, de 5 de de.zeffibro de 1967, a institUiÇão· da
FundaÇão Nacionál do lndio.
·
· ·
·A gàrarití.a co.~stftuc1o"nal.do direitO de PtoPriedàde é l:J.m ·do:s e~teios;
quiçâ.o priilCipal do· regime democrâtico Vigçnté.
·.
·

Do exposto é de se concluir que o requerimentO de fls: .l/4
Sala d'as Sessões, 07 de novembro de 1979. ~ Am..ral F~~Ían, ARENA
.
.
volve assunto estranho à competêricia deste SerViçO, quê·tepl por fi- ,..... SI'.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.371 -DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967
Autoriza a Instituição da ''Fundação Nacional do (ndio'' e dá ou~
tras providências.
Art .. 19 ~ ~ica o ~overno Federal ~utorizado a instituir uma fundação,
com patnmomo própno e personalidade jurídica de direito privado nos termos da lei civil, denominada .. Fundação Nacional do Indio", com ;s seguintes finalidades:
I - estabelecer _as di:etrizcs e ~arantiro cumprimento da poHtica indigenista,
baseada nos prmcfpiOs a seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais·
b) garantia à posse permanente das terras que habitam c ao usufrÜto e~~
clusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes·
c) preservação do equilfbrio biológico e cultural do índio, no seu c~ntac
to com a sociedade nacional;
d) resguardo à aculturação espo.ntânea do índio, de forma a que sua
evolução sócio-económica se processe a salvo de mudanças bruscas:
II -gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação am'
pliação c valorização;
III- promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científiCas
sobre o índio e os grupos sociais indígenas;
IV- promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios;
V - promover a educação d~ base apropriada do índio visando.. à sua
progressiva integração na socíedãde nacional·
VI- despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo
para a causa indigenista;
VII- exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias
atinentes à proteção do índio.
Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representação ou
iegime' tutelar do índio, na forma estabeleciassistência jurídicã inerentes
da na legislação civil comum ou em leis especiais.
9
Art. 2 O patrimônio da Fundação será constituído:
I - pelo acervo do Serviço de Proteção aos lndios (S.P.I), do Conselho
Nacional de Proteção aos lndios (C.N.P.I) e do Parque Nacional do Xingu
(P.N.X.);
II - pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais· que lhe forem
atribuídos;
·
. III - pel.as s~bvenções e doações de pessoas físicas, entidades públicas~
pnvadas, nacwna1s, estrangeiras e internacionais;
~V- pelas rendas e emolumentos p~ovenientes de serviços prestados a
terceuos.
V - pelo dízimo de renda líquida anu-al do Património Indigena.
9
§ 1 Os bens, rendas e serviços da_F~ndação são isentos de impostos federais, estaduais e municipais, de cohformídadC com a letra "C". item III do
art. 20 da Constituição.
§ 29 O orçamento da União consignará, em cada exercício recursos su-'
ficientes ao atendimento das despesas ·da Fundação.
§ 39 A Fundação poderã promov~r a obtenção de cooperação financeira e assistência técnica ínternas ou externas~ 'Públicas ou privadas, coordenando e adequando a sua aplicação aos planos estabelecidos.
Art. _3 9 As Rendas do Património- [~digeria serão administradas pela
Fundação tendo em vista os seguintes objetivos:
I -emancipação económica das tribos;
I I - acréscimo do patrimônio rentâvCI;
III - custeio dos serviços de assistência aO índio.
Art. 49 A Fundação terã sede e foro na Capital Federal e se regerâ por
Estatutos aprovados pelo Presidente da República.
§ l9 A Fun.d.ação será administrada por um Conselho Diretor, composto de pessoas de 1hbada reputação, representantes de órgãos públicos ou entidades interessadas e e~;colhidas na forma dos Estatutos.
§ 2'? A Fundação ficarã vinculada ao ~inistério do Interior, ao qual caberá promover o ato de sua instituição nos termos da Lei.
Art. 59 -A Fundação, independentemente da supervisão ministerial prevista no Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1957, prestará contas da
gestão do Patrimôilio Indígena ao Ministério do Interior.

ao

Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que os seus empregados causem ao Património Indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o empregado responsável nos casos de culpa ou dolo.

Novembro de 1979

Art. 79 Os quadros de-pessoal dos -órgãos a que se refere o artigo anterior serão considerados em extinção a operar-se gradativamente de acordo
com as normas fixadas em Decreto.
§ }9 Os servidores dos quadros em extinção passarão a prestar serviços
à Fundação, consoante o regime legal que lhes é próprio, podendo entretan·to, optar pelo regime da legislação trabalhista a juízo da Diretoria da Fundação, conforme normas a serem estabelecidas em Decreto do Poder Executivo.
§ 29 O tempo de serviço prestado à Fundação em regime trabalhista, na
forma do parágrafo anterior, serã contado como de serviço público para os
fins previstos na legislação federal.
§ 39 A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos federais e,
mediante convênio nos Estados e Municípiõ·s, dos servidores referidos neste
artigo, que não forem considerados necessârios aos seus serviços, tendo em
vista o disposto no artigo 99 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 89 A Fundação poderá requisitar servidores federais, estaduais e
municipais, inclusive autárquicos, na fo~ma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Os_servidore_s_requisitados na forma deste artigo poderão optar pelo regime trabalhista peculiar à Fundação durante o período em
que permaneçam à sua disposição, contando-se o tempo de serviço assim
prestado para efeito de direitos e vantagens da função pública.
Art. 99 As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço de Proteção
aos lndios (S.P.l.), ao Conselho Nacional de Proteção aos lndios (C.N.P.l.),
e ao Parque Nacional de Xingu (P.N.X.), no Orçamento da União serão automaticamente transferidas para a Fundação, na data de sua instituição.
Art. 10. Fica a Fundação autorizada a examinar os acordos, convê~
nios, contratos e ajustes firmados pelo S.P.I., C.N.P.I., e P.N.X., podendo
ratificá-los, modificá-los ou rescindi-los, sem prejuízo ao direito adquirido
por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 150 ·
c §§ 39 e 22 da Constituição do Brasil.
Parãgrafo único. Vetado.
Art. 11. São extensivos à Fundação e ao Património Indigena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos· processuais, a·ções especiais e exclusivas, juros e custas.
Art. 12. Cumpre à Fundação elaborar e propor ao Poder Executivo
Anteprojeto de Lei, a ser encaminhado ao Congresso. sobre o Estatuto Legal
do lndio Brasileiro.
Art. 13. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei,
o Ministro do Interior, ouvida a Procuradoria-Geral da República, submeterá ao Presidente da República o Projeto dos Estatutos da Fundação Nacional
do lndio.
Art. 14. Esta Lei_ entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
A. Costa e Silva - - Presidente da República.
DECRETO-LEI N'423 -DE 21 DE JANEIRO DE 1959
Dá nova redação ao art. 49 da Lei n9 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe confere o § 1'?
d? art. 29 do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em
vista o Ato Complementar n• 38, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. J9 O art. 49 e seus parágrafos. da Lei n9 5.371, de 5 de dezembro de
1967, que aut?riz.a a instituição da Funação Nacional do Jndio (F.N.J.) e dâ
outras prov1dencras, passam a v1gorar com a seguinte redação:
"Art. 49 A Fundação terá sede e foro na Capital Federal e se regerá por
Estatutos aprovados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A Fundação ficarâ vinculada ao Ministério do Interior, nos termos do Decreto-lei n9 200-67."
Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 21 de janeiro de 1969; 148• da Independência e 81• da República.
A. Costa e Silva - Afonso A. Lima.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, de Assuntos Regionais e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O projeto lido serã publicado
e remetido às ·comissões cOmpetentes. Sobre a mesa. reque'rimentos que serão lidos pelo Sr. 1'?-Secretário.

Sãà lidOs os' seguintes

REQUERIMENTO N• 463, DE 1979
Art. 69 Instituída a Fundação ficarão~au_to_m-ª--ticamente extintos o SerSenhor Presidente,
viço de Proteção aos Indips (S.P.L). o Conselho Nacional de Proteção aos
Nos. termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
lndios (C.N.P.I.) e o Parque Nacional do Xingu (P.N.X.).
nos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados ontem em Cara-
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cas, pelos Excelentíssimos Senhores Presidente Herrera Campins, da VenePior que isto foi a constatação de que os ônibus, percorrendo ruas estreizuela e Presidente João Baptista Figueiredo, quando do banquete que foi ofe- tas em muitas cidades, tornaram-se fato r de congestionamento maior do que
recido ao Presidente do Brasil.
aquele apontado quanto aos bondes.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1979. - Lourlval Bapdsta.
Para minimizar este grave impasse, criou..:se, em determinada época, os
famosos lotações, na verdade um micro-ônibus, que desafiava todas as leis de
REQUERIMENTO N• 464, DE 1979
trânsito, ocasionando desastres e congestionamentos ainda maiores.
Nos termos do art. 233 do Regimerito Interno, -requeiro transcrição nos
Com o advento da crise do petróleo, o Governo criou o Fundo Nacional
Anais do Senado, do discurso do Senador Paulo Brossard, proferido no en- de Desenvolvimento Urbano e a Empresa Brasileira de Tiansportes Urbanos.
cerramento da VII Convenção Nacional do Movimento Democrâtico BrasiTive a honra; Sr. Presidente e Srs. Senadores, de ter sido seu primeiro
leiro, dia 4 do corrente.
Presidente, com a incumbência de elaborar os estatutos da empresa e colocãSala das Sessões, 7 de novembro de 1979. -Itamar Franco- GiiYan Ro- Ia em funciona-me:nlo.
eba.
Seguindo política que traçamos para a Empresa Brasileira de TransporREQUERIMENTO N• 465, DE 1979
tes Urbanos, foram levantados todos os problemas que impediam um melhor
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos desempenho do transporte urbano nos grandes centros, e, em seguida, iniciaAnais do Senado, do discurso proferido pelo eminente professor Gilberto de mos projetes de engenharia de trânsito para todas as regiões metropolitanas,
Ulhôa Canto, das mais expressivas autoridades no campo do Direito Tribu- capitais de estados e cidades de porte médio.
A característica principal destes projetos era a implantação de corredotário, discurso que foi proferido na abertura do i 'i' Congresso Brasileiro de
res ou faixas exclusivas para o tráfego dos coletivos, acompanhada por um
Direito Financeiro, na qualidade de seu Presidente.
O seu discurso, sobre constituir uma peça de raro lavor literário, se cons- sistema de sinalização capaz de garantir o fluxo de veículos coletivos com vetitui num repositório de extrema valia para os estudiosos do Direito, assim licidade comercial adequada a um bom desempenho do transporte por ôniR
bus.
entregue à sua meditação.
Estimulamos também a indústria naCional a fabricar ônibus com carac~
De acentuar o revelo do Congresso que reuniu, no Rlo de Janeiro, figuras das mais expressivas das letras jurídicas do País, notadamente de quantos terísticas melhoradas, como reba{xamento dos degraus de acesso, introdução
se dedicam ao Direito Tributário, matéria de excepcional relevância a mere- da suspensão hidráulica ou a ar, pbrtas mais largas e espaço interno capaz de
garantir uma ocupação de até seis passageiros por metro quadrado, sem os
cer especiais cuidados no pertinente à inflação que domina o Pafs.
inconvenientes de superlotação.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1979.- Hugo Ramos.
Assim, com estímulo da Empresa Brasileira -de Transportes Urbanos, foO SR. PRESIDENTE (Gastão Mílller)- De acordo com o artigo 233, § ram fabricados no País os primeiros ônibus articulados e também estudados
19, do Regimento Interno, os requerimentos serão publicados e submetidos novos ônibus elétricos, com projeto especial capaz de transformáRlos realao exame da Comissão Diretora.
mente em um notâvel avanço da tecnologia nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
Além disto, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos cuidou de
apoiar os dois sistemas de metrô,- no Rio- e São Paulo, e também os trens eléE lido o seguinte
tricos de subúrbios nas duas capitais vizinhas.
REQUERIMENTO N• 466, DE 1979
A Empresa Brasileira de Transportes Urbanos criou, ainda, um fundo
Tendo sido designado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Re- rotativo capaz de permitir ]inancíarrientó adequado para aquisição dçs novos
pública para, na qualidade de Observador Parlamentar, participar da veícUlos pelas empresas concessionãrias, corit juros subsidiados, a fim de perXXXIV Sessão de Assembléia Geral das Nações Unidas (2• período), solicito mitir uma renovação em nível nacional de toda a frota de ônibus urbanos.
Não esquecemos de equacionar e resolver o problema de utilização das
me seja concedida licença para desempenhar essa missão, nos termos dos
linhas férreas, que, em muitas cidades brasileiras, cortam a ârea urbana em
arts. 36, § 29 da Constituição e 44 do Regimento Interno.
várias direções.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1979. - Paulo Brossard.
Assim, projetes especiais foram feitos para Porto Alegre, Salvador, ReciO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O requerimento que vem de fe, Fortaleza e Teresina.
ser lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e submetido ao PleEm todas aquelas cidades, o projeto foi implantado, ou está sendo, e a
nário após a OrdeiTI do Dia, nos termos regimentais.
população começou a usufruir de um transporte coletivo rápido, seguro e baO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Hã oradores inscritos. Conce- rato, com exceção da Capital do Piauí.
Ali, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, em convênio com a
do a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
Rede Ferroviária Federal S. A., alocou recursos da ordem de cento e cinco
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Ü o-seguinte discurso.)- milhões de cruzeiros para adaptação da via férrea que corta Teresina, desde a
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cidade de Timon até o Terminal de Combustíveis, implantado no meu GoO transporte de passageiros urbanos ou metropolitanos, em nosso País, verno, e onde foram construídas milhares âe casas populares pelo Banco Nateve sua origem praticamente com a implantação, no Brasil, dos carros elétri- cional da Habitação, no Bairro ltararê.
cos, que se popularizaram com o nome de bonde.
O projeto desta utilização foi encomendado pela Rede Ferroviária FeEm todas as capitais brasileiras, o-bonde prestava um serviços do maior deral S.A., a uma empresa de consultaria de notória experiência neste campo.
alcance social. não só transportando passageiros na área urbana, mas, tamReferido projeto considerou o problema em Teresina a ser resolvido em
bém, através de verdadeiros corredores de penetração, movimentando a po- três etapas:
pulação de longínquos subúrbios.
A primeira consistia em deslocar, da Avenida Frei Serafim para o TermiTodos estão lembrados das linha de Santo Amaro, em São Paulo; Mêier, nal de Combustíveis, todo o pãtiO de manobras, ampliado e com armazéns de
Madureira e Marechal Hermes, no Rio; Amaralina, na Bahia; Boa Viagem, carga suficientes para que Teresina fosse dotada de um dos melhores entronem Pernambuco; Alagadiço, em Fortaleza, para citar apenas algumas das camentos ferroviários do Nordeste.
centenas de linhas de bonde em todas as grandes cidades brasileiras.
A segunda etapa <:onsistia em rebaixar o trecho de linha mencionado,
Com o advento da indústria automobilística, muitos chegaram a admitir isto é. desde a ponte metálica atê as vizinhanças da travessia do Rio Poti,
que o transporte individual seria a solução do problema.
rumo ao terminal de combustíveis e bairro do Itararé.
Não demorou muito, e as ruas e avenidas das grandes cidades começaO projeto de rebaixamento trará ínúmeras vantagens, pois elimínarã
ram a ficar congestionadas, principalmente por causa do bonde, um veículo grande parte das passagens de nível superior. que exigiriam a construção de
lento e que atrapalhava os automóveis, segundo muitos.
viadutos onerosos e antiestéticos.
Assim, em nome do progresso, foram retiradas centenas de quilómetros
Para a consecução desse objetivo, o projeto prevê a passagem por baixo
de trilhos em todas as capitais e em Cidades de porte médio do Brasil.
da Avenida Frei Serafim, e para isto tornou-se necessária a introdução de
Saía de circulação um veículo adequado ao transporte de massa, com ta- uma verdadeira rede de drenagem de águas pluviais, beneficiando não só a
rifa reduzida e inúmeras vantagens sobre outros modos de transporte coleti- Rede Ferroviária Federal S.A., mas, também, várias ruas de Teresina.
vo.
Simultaneamente com o rebaixamento acima citado, o projeto prevê a
Para preencher o vazio deixado com a eliminação dos bondes, a indús- execução de estações de passageiros com plataformas apropriadas aos novos
tria nacional iniciou a fabiícação dos ônibus· Uibanos, que logo mostraram carros a serem empregados.
sua incapacidade de transportar, a contento, as grandes massas urbanas, no ir
A terceira etapa do projeto é a extensão de um ramal ferroviário, que irá
e vir casa-trabalho-casa.
até o Parque Piauí, voltando pelo bairro da Primavera e atravessando a BR-
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316, em tÚnel. Neste ramal serão construídas, também, estações de embarque
e desembarque de passageiros.
Ora, Sr. Presidente, o projeto mencionado foi entregue à Rede Ferroviâria Federal S.A., que, através da sua Superintendência Regional de Fortaleza, inicioU os trabalhos aqui descritos, tendo sido. concluído todo o novo
pâtio de manobras, iilclusive com -os novos armazéns.
Em seguida, foram iniciados- Os trabalhOs de drenagem à altura da Avenida Frei Serafim, e também concluídos.
Quando a firma vencedora da concorrência iniciava a ·conStrUção de uma
linha auxiliar para permitir o rebaixamento da outra,- na travessia principal, a
Rede Ferroviâria Federal S.A. determinou a paralisação das obras, desde outubro do ano passado, informarido ser de ordem superior.
Não foi difícil para mim, candidato ao Senado naquela ocasião, descobrir que as obras foram paralisadas por"interferência do Senador Petrônio
Portella, para atender a exigência do irmão Lucfdio Portella, na ocasião já indicado Govefnador.
~que a oligarquia imaginava tirar-me votos -em Teresina, com a paralisação de tão importante obra.
Puro engano. Sr. Presidente, Srs. Senadores- obtive setenta por cento
dos votos dos teresinenses, apesar de tudo.
Eis uma das razões de combatermos a oligarquia do Piauí. É que ela age
exatamente assim. Não inl.porta a eles que uma obra federal do maior alcance
social como esta, para transporte de massa através da linha férrea, seja parali~
sada com graves-·prejufzos para a população de Teresina e para o erârio público.
Mais grave ainda, Sr. Presidente, é que o Governador, para justificar sua
impatriótic<i !ltuação, tenta, atravês de jornais e televisão, convencer a opinião pública da capital do- Piauí de que nUnca houve projeto para execução
destas obras, e que, segundo ele, não passa de balela tudo o que a Rede Ferroviária Federal S.A. tem executado neSte SC:Iiiido, na capital do Piauí.
Ainda mais grave: trago aqui um exemplar do jornal O Estado, edição
de 4 de novembro corrente, em que publica declarações sempre grosseiras do
Governador Lucfdio Portella, anunciando que técnicos da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos vão a Teresina para elaborarem novo projeto de
transporte de massa por via ferroviâria.
Tive oportunidade de mostrar ao "atual Presidente da Rede Ferroviária
Federal S.A., Coronel Weber, o projeto que seu antecessor, o eminente
piauiense Coronel Stanley Baptísta-, -mandou elaborar para solucionar o
problema ferroviário da travessia de Teresina, visando seu aproveitamento
para transporte de passageiros, inclusive estendendo referido projeto até os
bairros Parque Piauí e Primavera; cOmpletando, assim, um excelente sistema
de transporte de massa para a capital do Piauí.
Mostrei também ao Coronel Weber que referido projeto e sua execução
foram financiados com recursos que aloquei quando Presidente da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos.
O que é inadmissível é que a Empresã Brasileira de Tran-sportes Urbanos
usando agora pretensões novas, pretenda fazer um novo projeto, como diz o
jornal O Estado, quando jã existe um, mandado elaborar pela própria Rede
Ferroviária, financiado pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos e
cuja execuçãt:fjã ultrapassa os sessenta por cento da obra.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, avaliem o mal que a: Oligarquia Portella estâ fazendo ao Piauí, confundindo a opinião pública, contrariando in~
clusive as determinações do Presidente Figueiredo, que manda conter osgastos supérfluos.
Enquanto isto, obra semelhante iniciada ao mesmo tempo, e também financiada pela Empresa Brasileira de Transportes-urbanos, jã produz seus
frutoS em Fortaleza, onde a Rede Ferroviâria, tendo concluido referidos trabalhos, estâ transportando milhares de passageiros de Maracanaú e estações
intermediárias até o centro da capftal cearense, economizando combustível
para o País e oferecendo transporte barato à população pobre.
O Sr. Almir Pinto (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Com todo o prazer,
nobre Senador. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Almir Pinto (ARENA.:... CEY :..:Nobre Senador, quero dar a V.
Ex• o meu testemunho do trabalho executado por V. Ex•. quando à frente da
EBTU. Não se deva aquele retardamento, muitas vezes reclamado, aqui, no
Senado, por mim e pelos demais representantes do Cearã, o nobre Senador
Mauro Benevides e parece-me que também o nobre Senador-José Lins, àqueles dois trevos para os quais V. Ex•, eu sei, chegou a alocar recursos, se não
me falha a memória, de 200 milhões de cruzeiros, trevos esses qti.e, só agora,
na gestão do Dr. Sigefredo, podemos dizer que estão tomando rumo certo. Jâ
temos acesso. em asfalto, de Fortaleza a Mecejana, isto porque foi adotado o
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sistema de liberar um lado-para executar as obras e procurar fazer, de outro
lado, as desapropriações. Quando V. Ex• se_refere à questão do- metró de superfície, eu, que viajo freqUentemente de Fortaleza a Maranguape, vejo, na
Avenida José Bastos as estações- do metrô de superficie que a REFESA já
mandou construir e cujos trens andaram fazendo experiências e deverão estar, a esta altura,--em Pleno movimento, atendendo, assim, a população
Maranguape-Maracanaú, Maracanaú-Fortaleza. Quero dar esse meu testemunho, porque V. Ex•, à frente da EBTU, foi um grande Superintendente, e
se fez alguma coisa pelo Ceará~ por Fortaleza, foi por ser um cearense hônorárío, visto que jâ serviu àquele Estado e ao seu Governo, e não se esquece de
fazer alguma coisa pela terra em que tive a honra de ter como berço. Por conseguinte, felicito V. Ex• pelo muito que fez pelo Cearã e por Fortaleza, principalmente, no setor de transporte urbano.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Eu quero agradecer,
nobre Senador Almir Pinto, esse aparte que muito enriquece o meu discurso e
que-é o reconhecimento por parte de V. Ex•, um representante do nobre povo
cearense, de que a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, durante a minha gestão, teve o cuidado de considerar todas as capitais brasileiras, inclusive a grande capital do Ceará, onde esse transporte de superficie estâ em grande andamento, graças àquelas providências.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- V. Ex• me permite, nobre Senador Alberto Silva?
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Com muito prazer, Sena·
dor Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Tambêm eu, presente neste plenário na hora em que V. Ex• se reporta à sua atuação como Presidente da
EBTU, e, mais especificamente, naquilo que lhe foi possível fazer em favor de
Fortaleza, não posso regatear aplausos ao trabalho que desenvolveu, beneficiando a nossa terra. Quanto ao metrô de superfície, agora também enfocado
no aparte do Senador Almir Pinto, devo dizer a V. Ex• que hã uma expectativa em toda a região da grande Fortaleza em torno da efetivação desse benefício de transporte de massa. Para que V. Ex• tenha uma idéia dessa expectativa, eu mesmo recebi do Município de Pacatuba um apelo veemente no sentido de que se estendesse àquele Município o metrô de superfície, não indo até
apenas Maracanaú, mas chegando até Pacatuba, numa distância, portanto,
de 30 quilômetros da sede fortalezense. Acredito que, no próprio instante em
que aqui mesmo, en passam, nós nos referimos a este problema, eu não quis
deixar fugir a opõrtunidade de, ao lado do enaltecimento do seu trabalho, inserir no discurso essa reivindicação que me parece justa e legítima.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Muito agradeço, Senador
Mauro Benevides, esta interferência em que V. Ex* demonstra como sempre
conhecer os problemas do seu Estado, da sua Capital, onde é homem de grande prestígio. E quero crer que nós podemos somar esforços aqui, no sentido
de que esta reivindicação seja coricedida, porque não se justificaria realmente
que aquele transporte de superfície, que ao meu tempo de Presidente só se alM
cançou Maracanaú em virtude da escassez de recursos, não possa agora ser
complementado, atingindo também a ãrea de Pacatuba, onde grande parte da
população se desloca para o centro de Fortaleza.
E digo mais a V. Ex•, aproveitando a oportunidade, que o segundo trecho do ramal ferroviário, também projetado ao tempo da EBTU, propõe a ligação de Caucâia pelo ramal chamado da Linha Norte, vindo até o centro na
Estação de João Felipe, que seria transformado ali numa grande estação central de distribuição de passageiros.
É mais ou menos, em síntese, a idéia do projeto que a EBTU lançou, e
que colocou recursos à disposição da Rede Ferroviária, para que atingisse
esse objetivo, nobre Senad_or.
Agradeço o aparte de V. Ex•, que muito enriquece o meu discurso.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto isto, obra semelhante foi
iniciada em Fortaleza, como acabei de enunciar.
Por que não aconteceu o mesmo em Teresina? Porque, repito, a oligar~
quia que domina o Piauí, absorvente, individualista· e vaidosa, não quis e não
quer, e conseguiu, co~p: o prestígio do Senador Petrônio Portella, paralisar as
obras desde outubro do ano passado, quando cerca de sessenta por cento dos
serviÇos jâ estavam realizados e havia recursos na Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos para sua conclusão.
Por isto, a pOpulação pobre de Teresina está pagando ônibus cada vez
mais caro, e muitos qU:e não podem pagar têm que ir a pé para o trabalho,
como acaQo de ~onstatar em minha última estada em nossa Capital.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, _com a paralisação daquelas obras,
há. mais de um ailo, está claro que o orçamento inicial de cento e cinco mi-
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Ihões de cruzeiros, dos quais foram gastos cerca de sessenta e cinco milhões,
Concluindo, Sr. :Presídente, Srs. Senadores, reitero o apelo que flz ao Ministro Elizeu Rezende, no sentido de autorizar à Rede Ferroviária Federal
não dará mais para a conclusão das obras.
No intuito de viabilizâ-las, apesar de paralisadas hã um ano, solicitei dos S.A. a conclusão, pelo menos, da primeira etapa do projeto, ou seja, o trecho
engenheiros da Rede Ferroviãria, Superintendência de Fortaleza, que de co- Timon-Itararê,já com a redução descrita, e cujo documento fiz entrega pesmum acordo com os autores do projeto fizessem um estudo para adaptação soalmente ao Sr. Ministro dos Transportes, acabando de vez com a demagodo Projeto original, visando sua conclusão por etapas, possibilitando, assim, gia do Governador, iinpatriótica e grosseira, em querer negar a realidade dos
fatos.
uma conseqüente redução de custos.
Encerro minhas palavras, Sr. Presidente c Srs. Senadores, repelindo os
O estudo foi feito, e de fato o projeto poderã prosseguir em três etapas, a
saber: a) deslocamento da estação central de passageiros, que seria construída insultos a mim dirigidos pelo Governador Lucfdio Portela, em sua fala à imcm frente à atual, para um ponto mais ao norte, onde existe uma ampla faixa prensa escrita, falada e tclevisionada de meu Estado, em vãrias oportunidada estrada, e que permitirA não só construir- Csta estação provisória, como des, e, por último, no jornal O Estado, edição de 5 do corrente, cujo exempossibilitarA às linhas de ônibus urbanos completarem o deslocamento dos plar tenho em mãos, insultos estes que não me atingem e que apenas revelam
passageiros para os diversos pontos da capital; b) uma modificação no ••gra- o despreparo, a incompetência e a péssima educação do atual Governador do
Piauí.
de" da linha, a partir de uma ·estaca mais próxima; c) recolocação das outras
estações, construindo-as em carãter provisório em locais predeterminados.
O Sr. Humberto Lucena (MDB -- PB) - Permite V. Ex" um aparte,
Com estas medidas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é possível reduzir-se
o movimento de terra antes projetado para o rebaixamento da linha, sem prejuízo do projeto original, mas com a conseqüente redução de custos desejada.
Junto duas plantas de situação dessa modificação, sendo uma delas do
trecho Timon-Itararé e a outra do ramal do Parque Piauí, e que peço fiquem
fazendo parte deste meu discurso, e que provam sem contestação que o projeto existe, apesar da fúria do Governador em negar sua existência-.

O Sr. Humberto Lucena (MDB -

PB) - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- Í'B)- OuçO que v: Ex• discorre sobre
transporte de massas, nos grandes centros urbanos do País, entre os quais,
evidentemente, está incluído o transporte ferroviário, que segundo consta,
tornou-se a esta altura, por força da crise energética, numa prioridade máxima
do Governo, neste particular. Então, neste aparte, gostaria que V. Ex" mesatisfizesse uma curiosidade. É que os jornais, há poucos dias, anunciaram que
o Engenheiro Elmo Serejo teria deixado a Superintendência da Rede FerroviAria Federal por discordar do plano financeiro que teria sido aprovado pelo
Ministério do Transporte, com relação especificamente ao custeio desses projetes no Nordeste brasileiro. Eu não sei se V. Ex" estã a par dessa versão dos
fatos, mas fiquei interessado em saber da sua veracidade, porque tenho pelo
ex-governador de Brasília uma grande admiração. Foi um grande executivo,
que reall.zou uma magnífica obra nesta cidade, e estou certo, seria capaz delevar avarite uma importante programação na Rede Ferroviária Federal.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Nobre Senador, agradeço
o aparte de V. Ex", mas, infelizmente, não tenho aqui condições de informar a
curiosidade bastante procedente de V. Ex" relativamente ao orçamento da
Rede Ferroviária com relação a esse projeto de transportes urbanos para o
Nordeste.

nobre Senador?

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Pois não.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Tenho a impressão que a melhor resposta aos ataques que lhe foram assacados pelo Governador do Piauí;
é a pesquisa do Instituto GALLUP que, segundo li na grande imprensa brasileira, assegurou a V. Ex" um resultado amplamente majoritário naquele Estado.

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Quero agradecer ao nobre
representante da Paraíba, nesta Casa, o aparte que acaba de me conceder,
ficando-lhe grato por esta informação.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Com todo prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Alberto Silva, no
instante em que V.· Ex" põe em jogo o seu posicionamento e a expressão da
sua vida pública nos cargos que ocupou neste País, cu, embora do Partido
oposto ao de V. Ex" devo declarar que, nas vArias oportunidades que V. Ex•
tem usado da palavra, tem merecido o meu aparte, o meu apoio e o meu
aplauso. E, mais uma vez, V. Ex" faz jus a merccô-los. Conheci V. Ex• no Governo do Estado do Piauí, cuja obra administrativa, como estagiário da Escola Superior de Guerra, pude admirar em vãrios dos seus setores. Mas, como
capixaba, devo ressaltar, agora, os amplos recursos partilhados por V. Ex"
para as grandes obras revolucionárias do meu Estado, no seu sistema de
transportes: a segunda ponte rodoviária, que une Vitória ao continente e,
além, disso, os recursos para o sistema viArio de Cachoeiro do Itapemirim.
Portanto, conte V. Ex" com a admiração do povo capixaba pelo muito que,
através de uma administração relampejante, contudo deixou sinas marcantes
de sua personalidade e de sua inteligência realizadora.

Mas, gostaria de lembrar a V. Ex" que a Empresa Brasileira de TransporO SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Nobre Senador Dirceu
tes Urbanos tem como função pfecfpua, além de planejar, alocar os recursos
necessários para a execução desses projetes, ora pelo Departamento Nacional Cardoso, muito grato pelo aparte de V. Ex", que ajuda o homem público a sude Estradas de Rodagens, quando for o caso de contornos rodoviArios das portar as incompreensões daqueles que não querem ver o que acontece no
serviço público por aqueles que desejam o bem do seu povo.
grandes capitais, ora para a Rede Ferroviãria.Estou descrevendo alguns desses projetes que foram financiados pela
Empresa. Brasileira de Transportes_Urbanos e, .quero crer,_que.poderíamos,
conjuntamente, no interesse do País e no interesSe da economia de combustível para a nossa Pátria, solicitar à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos que reveja os seus orçamentos e que contemple as ferrovias do Nordeste
com recursos para execução desses objetivos.
Agradeço o aparte de V. Ex•

Agradeço a V. Ex" e quero reiterar a minha admiração pessoal por tudo

que V, Ex• também.tem feitc·nesta-{;-a~a,-quando reconhecesquHo que é cer'
to e, às vezes, se coloca até contra o seu Partido para emitir uma opinião jUsta
e dt:;.acordo com o carâter e personalidade marcante de V. Ex• Muito obrigado por esse aparte, nobre Senador Dirceu Cardoso.
Sr. Presidente, com estas palavras, encerro o meu pronunciamento.
(Muito bem! Palmas.)

5732

Quinta~feira

8

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçiio II)

Novembro de 1979

"DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALBERTO SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO".

TERESINA
PROJETO DO TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO
PRIMEIRA ETAPA

(D Estaçlo de Timon

~

(D_EstaçlO Campo de Marte[

Q) E.'lação Central
(!} Eslaçào da llhola
(I} Estaç3_o It~raré

TERESINA
PROJETO DO TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÃRIO
SEGUNDA ETAPA

Novembro de 1979

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 8

si.rl

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre
15- Em caso de violência policial ou de prisão, ligue para os seguintes
Senador Mauro Benevides.
telefones - e vem a relação;
o SR. MAURO BENEVIDES (MDB...:.. CE)_ Sr. Presidente, pediria a
16- O piquete é formado por metalúrgicos e tem a finalidade de con·
V. Ex• que cedesse o tempo da Liderança aõ nobre Senador Franco Montoro, vencer os operários a não faltarem à greve.
que tem importante comunicação a fazer a esta Casa.
Esta a orientação do movimento, aliás reconhecida até por instruções do
Ministério da Justiça. O chamado "'piqueteH de greve, isto é a presença de
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Por designação do Líder, Se- grupos de trabalhadores na porta das fábricas para convencer, ou tentar con·
nador Mauro Benevides, concedo a palavra ao nobre Senador Franco Mon- vencer os companheiros a não entrarem, é perfeitamente legítimo e inatacáveL O que não se permite é a força física para impedir que o trabalhador intoro.
0 SR. FRANCO MONTORO (MDB _ SP. Pronuncia 0 seguinte dis-, gresse livremente no estabelecimento. Essa norma, que está estabelecida
curso. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
como orientação, é respeitada nas instruções e na átividade dos trabalhadores
Para conhecimento do Congresso Nacional e da opinião pública do País, em greve.
comunicamos a este Plenário 0 texto da .. Nota da Igreja de São Paulo" sobre
Entretanto, Sr. Presidente, há duas violências que estão agora inquestioos acontecimentos relativos à greve dos metalúrgicos da Cidade de São Paulo. navelmente demonstradas: a primeira, antes de se iniciar a grev.e, na noite em
0 documento~ distribuído pela Comissão de Justiça e Paz e pela Confe- que-ela foi declarada, a -subsede do sindicato foi invadida e 140 trabalhadores
foram presos em São Paulo, repito, antes de se iniciar qualquer movimento de
rência Nacional dos Bispos do Brasil, é do seg~inte teor:
piquetes; e em Guarulhos, algumas dezenas.
Não se podia falar em violência quando os trabalhadores estavam apeM
NOTA DA IGREJA DE SÃO PJ\.ULO
nas nos trabalhos preparatórios de uma greve, cuja orientação é como vimos,
uNós, bispos da Arquidiocese de São Paulot tomando conheci- rigorosamente não violenta.
.
mento dos brutais acontecimentos ocorridos nesta manhã, protestaE a segunda violência, inominável e, profanadora, é<} invasão policial de
mos veementemente contra a escalada da represão aos operãrios em uma igreja e de uma casa paroquial, ao acolher trabalhadores que se prepa~
greve.
ravam para exercer, pacificamente, um direito que lhes é reconhecido pela
A violência já_ fizera uma vítiffia fatal, alastrou-se agora pelos Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela·próptia Carta Constituvârios pontos da cidade, chegando ao cúmulo de tomar de assalto a cional vigente.
igreja do Largo do Socorro ortde os operários se encontravan:t paciO riuinifesto dos Bispos da Igreja de São Paulo, na sua simplicidade, deficamente reunidos. Se antes jâ se feria o direito de greve, agora monstra a gravidade da situação. Repetimos: o problema ê·de justiça e não
feriu-se também o direito de livre reunião. Acima de tudo porém, o de polícia. Violência gera violência.
que mais se fere é a pessoa humana em sua integridade física e em
A Nação espera que aqueles que detêm o poder no País não coloquem a
sua dignidade de filho de Deus. O templo depredado é, assim, ape- sua força contra operãrios que, pacificamente, reivindicam apenas justiça.
nas o simbolo de uma depredação mais profunda e mais grave.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito bem! Palmas.)
Queremos reafirmar que, respeitando plenamente a autonomia
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müiler)- Como Líder, tem a palavra o
do movimento operário, a igreja erri Sãq _Paulo continua solidária
com a justa luta dos operários. Por isso as portas de nossas igrejas nobre Senador Jarbas Passarinho.continuam abertas sempre que os· operários não dispuserem de local
0 SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder, pronun·
para suas reuniões.
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)___... Sr. Pre!,idente e Srs. SenaRelembramos a todos que não se iludam com soluções violen- dores:
tas. A questão social é uma questão policial. O que estã em causa é a
Ouvimos a p-ãlavra dO nobre Senador Franco Montoto e a leitura que
justiça e só o diálogo e o respeito mútu_o poderão encaminhar uma S. Ex• fez de um documento da hierarquia católica de Sãc Paulo. E, pelo Gosolução digna".
verno, cabe-me dar aqui algumas explicações que peço a S. Ex• oue as ouça.
São Paulo, 6 de novembro de 1979.
Em primeiro lugar, estamos inteiramente de acordo >Xlm as premissas leEste o texto da nota.
vantadas no documento bâsico que foi lido pelo nobre Senador por S~o PauA Bancada do Movimento Democrático Brasileiro dá inteira solidarie· lo, achamos que a violência gera violência e isso ê um fato indiscutível e comdade aos trabalhadores na sua luta pacífica por melhores salários e protesta provado, desgraçadamente, ao longo de toda a vida da História humana.
contra os processos violentos que vêm sendo empregados pelas autoridades
Também, embora pudéssemos até discrepar, cm parte, da amplitude que
responsáveis, Não estâ certo que andem armados policiais que se vão encon- S. Ex• deu à legitimidade da atuação dos piquetes, achamos que um piquete
trar com o povo de braços cruzados.
que trabalha em termos pacíficos, cotho S. Ex• afirmou, não teria o que temer
Para conhecimento do Plenário, quero ler, Sr. Presidente e Srs. Senado- das forças encarregadas da manutenção da ordem.
res, o texto da orientação para a greve, p'ublicado pela liderança sindical, e
Chamamos a atenção aqui, em outros fatos, dessa mesma questão, que a
que marca o sentido pacifico daquela reivindicação.
presença do piquete - que não é um instrumento legal em nenhuma democracia do mundo, como forma de pressão ativa e violenta-- é. a geração da
Orientações para a greve:
expectativa de uma luta. O piquete, portanto, é o cOnflito em potencial porque gera, desde logo, reações partidas das pessoas que, não desejando partici1 - Não entre na fábrica;
. par da greve, são denominadas .. fura-greves" .e como tal sãO tratadas com
2 - Não aceite negociação em separado;
menosprezo e, no mínimo, atingidas moralmente.
3 - Economize dinheiro,· faça estoque de mantimentos;
O ilustre Senador por São Paulo foi um dos brilhantes Ministros de Tra4 - Reúna com os seus companheiros de fábrica nas subsedes ou nos
balho desta República e S. Ex• sabe, perfeitamente, que não estou a inventar
sindicatos para discutir como manter a greve organizada.
5 - S importante que todo companheiro participe de qualquer maneira razões. Toda a questão estaria, portanto, em como procede um piquete e
como procede a força d~ segurança para manter a ordem, de manter o direito
do comando da greve.
6 - Qualquer informação dada pelo rãdio, televisão, ou jornal, deve ser dO outro que é o de trabalhar, se assim o quiser.
Cheguei ao ponto, Sr. Presidente- e aqui como Lí_der quandp_discutia
-confirmada na subsede com o comando ou com o Síndicato.
7- Explique a nossa luta para a sua família e para os Vizinhos, é ímpor- esta matéria na ausência do Senador Franco Montoro ~ de admitir que os
líderes sindicais sabem que com piquete dificilmente eles conseguem a vitória
tante o apoio deles;
da greve, uma vez que a maioria se acomoda; não seria nenhuma atitude to8 - Não tome bebidas alcoólicas;
mada frontalmente contra a greve, mas uma atitude de acomodação; E sabe9 - Não aceite provocações, siga as orientações do _comando;
mos que, particularmente, nos momeittos em que se fazem reivindicações que
1O - Evite o confronto desnecessário com a policia;
11 - Não viaje, fique atento que 'serão ConvOcadas assembléias gerais podem ser até excessivas, não importa, mas são reivindicações que" parten1 de
um pressuposto de serem justas, elas devem ser respeitadas e esta é a tónica
para tomar decisões;
12- A continuidade ou não da greve será decidida em assembléia ,Seral; do Governo do Presidente Figueiredo.
13 - Qualquer tipo de problema que você tenha, procure as subsedes
As informações que ontem eu obtinha por telefone e, em parte, motivados sindicatos;
das pela iniciativa do Senador Teotônio Vilela que me procurou em nome
14 - Em caso de necessidade ou de assistência médica, procure as subse- pessoal, mas dizendo-se intermediário de algumas lideranças paulistas, repides ou os sindicatos;
to, as informações que eu recebi conflitam a versão que chegou a esta Casa. E
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o nobre Senador Franco Montoro es_tava presente em São Paulo, ~ provavel
mente com melhores condições do que eu de receber diversas versões.
Apenas deveríamos chamar a atenção para o fato de que existe um velho
ditado que diz: Todo fato tem três versões: a sua, a rrlinha e a verdadeira. Isto
é um velf:lo brocardo asiático que leva em consideração um ponto de vista, do
qual não podemos nos afastar, de que quando somos causa é muito difícil que
nós sejamos, ao mesmo tempo, cauSa e juíz, que sejamos· tão isentos que a
nossa versão não esteja impregnada da nossa própría paixão pessoal.
Ora, ontem o que se dizia no Ministério do Trabalho, nas âreas do Governo com as quais eu devo contactar, permà.nentemente, para dar respostas
prontas como esta que estou pretendendo dar ao nobre Senador Franco
Montoro, era que precisamente a violência tinha surgido dos piquetes; que a
polícia tinha sido treinada e advertida numa reunião do dia anterior, para fazer apenas obstáculo à tentativa de agressão aos bens patrimoniais na cidade
de São ·Paulo; para evitar o vandalismo que, aliás, não interessa aos líderes
sindicais; para evitar essa violência a que se referiu, ainda hã pouco, a nota d_o
clero paulista.
A versão que chegou à Liderança da IJlaioria na Casa, foi precisamente
esta, Sr. Presidente: é que operários da Fábrica Telefunken dirigiam-se para o
seu trabalho, como o fazem habitualmente. Não foi urna medida de emergência, uma medida expedida para fazer face· à greve - é uma medida normal
que a fábrica faz de dar condução aos seus operários- quando esse comboio
fái detido próximo à igreja a que se referiram todos os jornais. Detido o comboio gerou-se, inevitavelmente, um conflito entre as pessoas que pretendiam
prosseguir com o coniboio na direção da fábrica e aquelas que impediam o livre trânsito. E, chegando a primeira patrulha da Polícia Militar de São Paulo,
foi agredida- eu tenho o nome do Tenente que fez o exame de corpo de delito - e o Tenente recebeu uma tijolada ou uma pedrada na Cara. A partir daí,
desenrolaram-se as cenas de violência parte a parte. Como, evidentemente,
segundo o jargão atuai, o comando geral da greve estava dentro de uma igreja, premiados, talVez pelas circunstâncias e pela perseguição que a polícia fazia, os operários fugiram para- a ígreJa e lá entraram.
O Secretário de Segurança, ainda ontem à noite, negava terminantemente ter determinado a invasão ou, maís áó qúe isto, negava a própria invasão
na igreja. -Neste passo o Líder do Governo não pode' estar afirmando se esta
invasão se deu ou não se deu, tem que aceitar, evidentemente, a opinião das
pessoas responsáveis perante o Governo por aquilo que afirmam, para que o
Líder não seja exp-osto, aqui, a uma situação de constrangimento, deserdesmoralizado pelas afirmativas que faz. Mas, o essencial é levar em consideração, precisamente, a disposição de não conflitar, de maneira nenhuma, no
campo material a polícia com os líderes grevistas.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com todo o pra~er.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Apenas para contribuir com um
fato que pode esclarecer a questão e Orientar à investigaçãO que tem que ser
feita a esse respeito. As elegações são, realmente, contraditórias, como diz V. Ex•
Mas a palavra de todos os bispos da Arquidiciocesc de São Paulo, confirmada por uma sindicância realizada pela Comissão Justiça e Paz, revela claramente que houve a invasão. E há um fato que apresento a V. Ex•, de terem
descoberto duas bombas lá dentro. Algumas detonaram; uma não chegou a
detonar e foi levada, ontem, pela Comissão Justiça e Paz às autoridades responsáveis. Esse fato apenas, para colaborar no esclarecimento do ocorrido,
porque nós não podemos nos contentar com a presunção de que, havendo
duas versões, nenhuma é verdadeira. É preciso que se verifique e prinCipalmente que se adote uma orientação que não permite aquilo que ocorreu e que
foi de uma gravidade que todos procuram diminuir nas suas cOn-sequências: a
morte de um trabalhador por arma de fogo.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço ao Se·
nadar Franco Montoro o aparte que trouxe esclarecimentos segundo S. Ex.',
mas devo tambêm fazer uma advertência de que eu não quis, com o preâmbulo dessa minha resposta a V. Ex• em particular e à Casa em geral, como explicação, anular desde logo as versões que são trazidas.
Eu quis-mostrar que esSãs-versõCs são discrepantes e que a feição do_inquêrito que o Secretário de Segurança de São Paulo determinou que se realizasse e dele encarregou uma pessoa de tal modo insuspeita que mereceu o elogio de dom. Paulo Evaristo Arns, o Arcebisbo de São Paulo, nós agora temos
a mesma decisão tomada pelo Secretário de Segurança, que é um desembargador investigar o fato a que V. Ex• se referiu na tarde de hoje. De maneira
qUe, chegaremos portanto a uma decisão e estamos aliados, pelo menos, num
Objetivo~ que é o objetivo de evitar que este País entre pela convulsão social, a
partir de um ponto em que seria difícil prever quais seriam as consequências.

Neste campo, Sr. Presidente, tenho a oportunidade de ler aqui o editorial
do O Estado de S. Paulo de hoje .. Este editorial de O Estado de S. Paulo. um
jornal que, naquela tribuna em regra o Líder da Oposição tanto lê, P.asso eu
agora a fazer a leitUra dele tambêm. E nesse editorial, que trata precisamente
do problema da greve, depois de fazer observações e considerações sobre a
tardança com que foi declarada a ilegalidade da greve, o jornal diz que uma
vez declaradã. a greve, e que essa greve não tendo sid-o declarada agora não se.
pode mais sequer argüir com o império do Al-5, as pressões do estado de exceção, que ela dCveria ser respeitada, a decisão judicial. E diz o jornal:
.. Esse desacato à ordem jurídica ê o aspecto maiS graVe do que
está acontecendo em São Paulo- seqUência lógica, convenhamos,
do que aconteceu em 1978 no ABC, registrou-se depois na Capital
quando das greves proibidas de médicos e funcionários públicos e
continuou com o desafio do ABC à Justiça do Trabalho. Desde os
fins do governo Geisel, criaram-se, no País, com a conivência dos
poderosos, condições para Que a ordem jurídica deixe de existir não apenas a que rege as relações de trabalho, mas toda ela."
Neste ponto interroinpÔ a leitura do editorial para chamar a atenção
para um fato singular: o Governo é acusado aqui, desde o fim do Governo
anterior, de- na linguagem do próprio jornal- omissão por parte dos poderosos, que deviam fazer valer a lei. Mas aqui jã se declarou várias vezes,
que em sendo injusta a lei ela não deverá ser cumprida. Fica uma dificuldade
de ordenar qualquer sociedade a partir desse tipo de julgamento subjetivO.
Prossegue o editorial, e nesta parte eu pediria a atenção especial do
nobre Senador Franco Montoro, por ser S. Ex• um homem de formação cristã, que todos respeitamos.
Diz o jornal:
.. Com que direito pode, por exemplo, a Igreja, em nota divulgada ontem, dizer que o direito de reunião (parte da ordem jurídica
maior) está sendo violado, se incentiva os trabalhadores a marchar
contra a decisão do TRT e assiste à reunião no Pacaembu? Ato por
ato, a invasão da igreja de Capela do Socorro (a qual a Secretaria
da Segurança nega ter havido) é ato tão contra o direito quanto a
greve que se mantêm ao arrepio da sentença judicial. Ato por ato, a
violência que a ISreja diz ter sido praticada pela polícia é tão negadora dos direitos fundamentais do homem quanto a ação dos piquetes que impedem os que desejam trabalhar de fazê-lo. Não se pode
-Igreja ou governo, sindicatos operários ou patronais- dizer que
a lei é violada quando meu direito ê ferido, e aplaudir sua violação
quando se atinge o direito do outro, declarado inimigo, quando não
acusado - corno se lê na introdução mandada escrever para a missa
de corpo presente de Santo Dias da Silva - do pecado de omissão
por não participar da greve. O Direito, corno a liberdade, é uno e indivisível - e foi feito para garantir o meU direito, contra o abuso
dos poderosos, e o dos outros, contra os abusos dos que se arrogam
em defensores dele, ainda que seja eu.
A exploração do incidente de Capela do Socorro, seguida da
reação do secretário da Segurança, mostra que a tensão está chegando quase a suas extremidades, exatamente porque as lideranças sindicais, nisto insufladas pela hierarquia eclesiástica, só admitem
como legítimo aquilo qut: concorda com seus pontos de vista, isto é,
só reconhecem a legitimidade do ato jurldicó (ou do contrato priva·
do) que convalida a imposição de sua vontade. Ao assim agir,
colocam-se, sem o perceber - mas a hierarquia teria a obrigação
funcional de sabe-lo-, à margem da lei, porque só aceitam a ordem
jurídica positiva que os favorece. Essa atitude, alêm de irracional, é
politicamente negativa; póis irilpede que as reivindicações salariais
sejam analisadas com isenção, e endurece posições em prejuízo do
conjunto da classe trabalhadora."
Agora, outro passo do editorial que me parece bastante grave e, enquanto eu o leio, não significa que eu esteja endossando letra por letra. palavra por
palavra. Eu quero mostrar a reação de um grande jornal de São Paulo. E um
grande jornal que insisto, fica atê cansativa, a repetição, mas, ela deve ser
gestaalt insiSto, tem sido muito lido pela Oposição, nesta Casa. Espero que O
Estado de S. Paulo jornal, do .ano passado, não seja muito diferente do O Estado de S. Paulo, jornal. do ano presente, e que, portanto, o pensamento daquele jornal tanto sirva à Oposição como ao Governo para apresentar certas
reações.
Diz o editorial neste ponto - e provavelmente o Senador Franco Mootoro jâ leu, sendo um jornal de São Pauilo, S. Exf. já terâ lido:
"Se a greve não cessar hoje, quarta-feira, não restarâ ao governo federal outra alternativa que a intervenção nos sindicatos dos
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metalúrgicos de São Paulo e de Guarulhos, a fim de demonstrar,
pelo menos isso, coerência com a atitude que assumiu este ano com
relação aos sindicatos do ABC. h este o objetivo que as lideranças
perseguem, julgando-se apoiadas pela Igreja, que na verdade delas
se serve? Afinal, a quem convém que a ordem pública seja conturbada, a ordem jurídica levada de roldão, a economia prejudicada e a
innação estimulada pela queda da produção? Aos trabalhadores e
aos cidadãos de bom senso, seguramente não. Então, a quem interess~ a quem serve este constante desejo de obter sempre mais, justo
até o momento em que os tribunais se pronunciam, prOvocador depois que a sentença normativa assumiu carãter de lei, obrigatória
para todos, patrões e empregados?"
Dif:-sC-ia que es-se pode ser o ponto dC· vista de um grande jornal, que estâ no centro dos acontecimentos e terá também as suas paixões.
Mas me sirvo também, Sr. Presidente, do Jornal do BrGsii, também freqUentemente lido aqui pela Oposição nesta Casa. E no editorial de hoje-, com
o título de Céu Carregado, o jornal diz assim numa passagem:
.. A greve dos metalúrgicos de SãO Paulo e Guarulhos, que vai
em frente contra toda lógica e contra toda perspectiva, não é apenas
um rude percalço na evolução de um sindicalismo sério em nosso
País, que tomasse impulso com as transformações verificadas também em outros terrenos.
Por trãs de uma greve que partiu para o irrealismo, em que 4
mil operários decidiram por aclamação em nome de 350 mil,
delinea-se a perturbadora presença do que não se pode considerar
que seja a Igreja- pois a Igreja como instituição, tem outras finalidades, outros métodos e outros princípios- mas sim um fenômeno
nascido dentro da Igreja e que de repente passa a ter um metabolismo próprio, até agora incompreensível para um preocupado observador externo."
Em outra passagem:
.. A greve agonizava quando houve a morte do operário Santo
Dias da Silva, conseqüência trágica de Uma atuação infeliz e desnecessária da polícia. A nossa polícia tem Hniitações arquiconhecidas,
que não justificam os abusos; no cumprimento de suas atribuições,
ela pode acreditar que não hã diferença entre invadir uma fábrica e
invadir uma igreja. Como entender, entretanto, que uma igreja seja
transformada em sede de uma greve ilegal? E como encarar sem a
mais profunda preocupação o fato de que eclesiásticos e membros
das comunidades de base jâ se sintam suficientemente desembaraçados para puxar assembléias sindicais e por-se à frente de comandos
grevistas?
O que se vê, cada vez mais e cada vez mais claro, é que esse estranho fenômeno brotado dentro da Igreja não atua mais ao lado do
sindicato: a tua apesar do sindicato, desautorizando e ultrapassando
o sindicato. Estarão estes setores que ainda são, afinal, eclesiásticos,
com a intenção e a disposição de substituir-se à organização sindical? Serâ isto um movimento em direção à teocracia, a uma nova fusão - ou confusão - entre a Igreja e o Estado que proporcionou
resultados tão nocivos, e terminou com a QUestão Religiosa do século passado?
Não há, de fato, greve em São Paulo; há a movimentação de
um quinto ou um sexto do total de uma classe na direção do irrealismo e da ilegalidade; e é doloroso constatar que o prestígio da Igreja
está envolvido nesse equívoco, por força de correntes maldefinidas e
rnalsituadas. Correntes que induzem a uma politização da greve
contra a ordem natural das coisas, e contra a pópria ordem da Igreja.
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progressista, uma atitude que as vezes raia pelo desafio puro e simples. E
como é do bom tom que não reabramos questões militares e questões eclesiásticas, questões religiosas, o Governo tem sido, no meu entender, extremamente cauteloso na hora em que recebe até algumas agressões de alguns membros
da Igreja progressista, que são, no mínimo poderia dizer, descabidas e insólitas.
Aqui, no caso, Sr. Presidente, resta o Govetno levar em consideração
nesta Casa a palavra do ílustre Senador por São Paulo, que trouxe a versão de
que S. Exf. se deu conta naquela cidade. Resta ainda trazer o resultado das
averiguações, mas desde logo poderíamos fazer uma extrapolação de natureza especulativa. E, há dias, eu dizia nesta mesma tribuna: "a proporção em
que parte da Igreja Católica assume cada vez mais radicalmente posições temporais, arrisca-se ela, ou não - é uma pergunta que faço - a envolver~se nas
próprias paixões das partes, _e! a que deveria estar acima dessas paixões, e
deve estar, pelo menos na palavra do seu líder maior que é o seu Santo Padre,
que assim recomenda, effibora eu reconheça como uma das tarefas mais admiráveis da Igreja, do seu magistério, a promoção _humana.
Neste caso, Sr. Presidente, em dias anteriores já tivemos o grave acontecim-ento -a que se teportou o nobre Senador paulista, que foi a morte de um
operário.
O Sr. Almir Pinto (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -

PA) -

Ouço V. Ex•

O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Acompanho com muita atenção o
discurso de V. Ex'" Acho que muito certo está o Santo Padre. A Igreja deve ser
a medianeira, e nunca tomar partido de a ou b. Ela deve estar numa posição
que possa atender as duas partes em litígio, isto sim, porque tomar partido de
um, tenha paciência, vai longe.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço o aparte
de V. Ex•
COncluo, Sr. Presidente, apenas me fixando, primeiro, num fato concreto.
O Sr. Franco Montoro

(MD~. ~

SP) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o Senador
por São Paulo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Apenas para complementar o
aparte que lhe foi dirigido. A Igreja toma claramente uma posição no mundo
moderno: é a luta pela justiça, a favor do pobre explorado contra o explorador.
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Pobre em ligítimo existe dos dois
lados: um, que quer trabalhar, e outro que não deseja trabalhar.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, o
nobre Senador por São Paulo, se me permite que interrompa esta elegante
troca de apartes entre dois companheiros nesta Casa, me proporcionou a
oportunidade de concluir 0-mCu discurso, voltando ao editorial de O Estado
de S. Paulo.
Penso, como S. Ex'", que se algum povo a Igreja pudesse colocar no altar,
e esta palavra não é minha, esta palavra eu a plagio com muita alegria de um
autor que também deve ter os encantamentos pessoais do nobre Senador
Franco Montara, que é Georges Bernanos. usé a Igreja tivesse de escolher algum povo para colocar no altar, colocaria o povo pobre, sem dúvida alguma." E hoje, depois do dramático exame de conSciência conciliar e pósconciliar- refiro·me ao COncílio VaticanO II- a Igreja percebe que durante
grande parte da sua existência ela conviveu com os ricos, esquecendo os
pobres. Mas, talvez, não fosse conveniente chegar ao exagero oposto.
Para responder ao aparte do nobre Senador Franco Montoro, eu concluo, Sr. Presidente, e neste caso sim, lendo O· editorial e com ele ficando de
acordo, nesta passagem:

Sr. Presidente, nãó lerei o restante do editorial, que é mais amplo e é
todo no mesmo tom, e não lerei porque gostaria que os meus colegas da Opo~
Sofisma vulgar é pretender confundir esse tipo de atuação com
sição, ao analisarem as palavras que profiro como Líder do Governo, levaso compromisso da Igreja com os pobres. Uma coisa é esse comprosem em consideração a nossa sinceridade de propósitos.. Acho que a convul1
misso que não está posto no plano de luta de classes; outra coisa é a
são social não ajudará seguramente nem as intenções da Oposição, nem aqueatuação
política
direta,
e
ainda
outra
coisa é a atuação que vai de
las do Governo, reiteradas, repetidas, reanimadas quando alguns pretendem
encontro às leis e aos princípios que regem a vida de uma sociedade.
que elas tenham esmaecido, no sentido de proporcionar uma convivência
pacífica dentro de uma sociedade aberta.
Era o que tinha a dizer, em nome do Governo. (Muito bem! Palmas.)
Infelizmente, o Governo que represento tem encontrado da parte de um
setor da Igreja- e por isso nunca eu escreveria como o editorialista escreveu
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, redação final que
·~a Igreja", diria o setor da Igreja- que é normalmente chamado de o setor vai ser lida pelo Sr. l9~Secretário.
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E lida a seguinte
PARECER N• 872, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n• 104, de 1979.

Victor Fontana, a Comissão Mista incumbida de apreciar a Mensagem n'~ 87,
de 1979-CN (Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento).
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço. Deputado Nelson Marchezan, Líder da ARENA.
OFICIO N• 262/79
Brasllia, 7 de novembro de 1979.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 104,
de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares americanos) destinada a financiar a execução de obras em setores
prioritários. !;_-i
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presi:..
dente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale.

ANEXO AO PARECER N• 972, DE 1979

IV~
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Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores
Deputados Darcílio Ayres e Nilson Gibson para integrarem, em substituição
aos dos Senhores Deputados Angelino Rosa e Walter de Prâ, a Comissão
Mista incumbida de apreciar o Projeto de Lei n9 34, de 1979-CN, que "dispõe: sobre a nomeação dos dirigentes das Fundações instituídas ou mantidas
pela União".
Aproveito para renoyar os protestos de estima e elevado apreço. Deputado Nelson Marchezan, Uder da ARENA.

Redação final do Projeto de Resolução n• 104, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições soliFac;:o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inCiso citadas.
da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }9-Secretário.
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realiz~r operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares americanos) destinada a f"manciar a execução de
obras em setores prioritários.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com o aval do Governo da União, uma operação -de empréstimo externo
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte inilhôcs de dólares americanos), ou seu
equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, cujo produto será destinado a financiar a execução de obras em setores
prioritários do Governo Estadual, notadamente Educação, Saúde, Transporte e Energia Elétrica.
Art. 29 A operação de einpréstimo realizar-se-â nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Centr-al do Brasil, para
registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira do Governo Federal, e o disposto na Lei Estadual n• 5.540, de 7 de
junho de 1979, publicada no Diârio Oficial do Estado de Santa Catarina do
dia 7 de junho de 1979.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. I•·Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 467, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno~ requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão c votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 104, de 1979.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1979. - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovado o requerimento,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada. O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicações que
serão lidas pelo Sr. I•·Secretârio.

São lidas as seguintes
OFICIO N• 261(79
Brasília, 7 de novembro de 1979.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Depu·
tado Simão Sessim para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 336, DE 1979
Altera o § 4' do art. 27 da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953.
O CongresS:õ" Nacional decreta:
Art. I• O § 4• do artigo 27 da Lei n• 2.004, de 3 de outubro de 1953,

acrescentado pelo Decreto-lei n9 523, de 8 de abril de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 27. . ................................................... .
§ 49 Quando o óleo ou gâs forem extraídos da plataforma continental,
além dos 5% (cinco por cento) de que trata o caput deste artigo destinados aos
Estados e Territórios confrontantes, serão destacados mais 5% (cinco por
cento) ao Conselho Nacional do Petróleo - CNP, do Minist~rio das Minas
e Enc~gia, para a formação de estoques de combustíveis destinados a garantir
a segurança e a regularidade de geração de energia elêtrica.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrãrio.
Justificação

Este projeto de lei visa, ao atender o dispositivo no Decreto-lei n9 1.288,
de }9 de novembro de 1973, restaurar o princípio do caput do artigo 27 da Lei
n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, que manda indenizar os Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e a extração degâs. Vários Estados do
litoral brasileiro estão com suas praias e plataforma continental ocupadas pelas sondas e equipamentos de exploração de petróleo e gâs. Esta exploração é
o caminho da nossa auto-suficiência em petróleo e todos lhe saudamos. Hã,
no entanto, sérios problemas de poluição marítima, prejuízos na pesca e aspectos de turismo que devem ser examinados pela PETROBRÃS para ressarcir .os danos causados aos Estados e Municípios confrontantes. Lá, no meu
Estado, Sergipe, a praia de Atalaia e praias contíguas estão poluídas pela extração do óleo na plataforma e os pobres pescadores estão ameaçados pela
fuga dos cardumes da ârea.
Além do mais, Sergipe é hoje um território desapropriado pela PE·
TROBRÃS e sua maior província mineral. Os seus habitantes, os superficiârios dessa riqueza nacional vivem numa economia estacionária, com todos
os problemas típicos da ârea nordestina, tão amplamente eStudados e avaliados.
O Decreto-lei n• 1.288, de 1• de novembro de 1973, exclui os Estados e
Territórios do recebimento da indenização dos 5% (cinco por cento), quando
a jazida de petróleo ou__s:ãs for no mar e destinou este percentual ao Conselho
Nacional do Petróleo para formação de estoques de combustíveis visando a
garantir a segurança e regularidade de geração de energia elétrica. Este projeto não exclui esta destinação mas reivindica o retorno da aludida participação
constante do caput do artigo 27 da Lei 2.004 (cinco por cento) aos Estados e
Territórios que tenham o seu mar explorado pela PETROBRÃS.
O Brasil, que tem defendido com tanto denodo o seu mar de 200 milhas e
a sua soberania sobre essa ârca não haverã de permitir que os Estados e Territórios marginantes da exploração de petróleo e gãs não recebam também uma
modesta participaçãO para ajudar a descentralização de recursos públicos e
fortalecer a Federação.
O Brasil, que tem reivindicado nos foros internacionais, a sua participação na ocupação e exploração da Antãrtida, baseado no direito internado-
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nal da confrontação,- não ~averâ de negar no seu direito público interno o
princípio da confrontação para os seus Estados e Territórios.
Este projeto faz parte do acervo de meilidaS ViSando a desconcentração
da renda pública e o fortalecimento dos Estados e Municípios. Atende aos interesses da política de ajuda ao Nordeste pois a Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio
Grande do Norte serão imediatamente beneficiados por esta justa participação.
Cónversamos antes com o- Presidente ShigCaki U eki aqui no Senado
sobre a apresentação deste projeto. Ele achou procedente e nos disse que
apresentasse logo pois as jazidas poderiam se exaurir.
Senho~es Congressistas, enquanto é tempo, vamos ajudar ao Nordeste,
ao Estado do Rio e a todos aqueles que vierem a ter o privilêgio de possuir
nas suas praias o .. paliteiro" das plataformas de exploração do .. ouro negro".
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1979. - Passos Pôrto.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
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Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro- Benedito Ferreira- Benedito Canelas
- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Affonso Camargo- Josê Richa- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 71,
de 1979 (n• 23/79, na Casa de origem), 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 Graride do Sul, tendo
PARECER, sob n• 766, de 1979, da Comissão:
- de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta de n9
l·CF.

Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atriEm votação o projeto, em turno único, sem prejuízo da emenda a ele ofebuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a sociedade por
ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providên- recida.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
cias.
Aprovado.
An. 27. A Sociedade e suas subsidiãrias ficam obrigadas a pagar aos
Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a
extração de gâs, indenização correspondente aS% (cinco por cento) sobre o
valor do óleo extraído ou do xisto ou do gãs.
§ 19 Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 29 Serã efetuado trimestralmente o pagamento de que trata este artigo.
§ 3• Os Estados e Territórios distribuirão 20% (vinte por cento) do que
receberam, proporcionalmente aos Municípios, segu-!1-do a produção de óleo
de cada um deles devendo este pagamento ser efetuado trimestralmente.
§ 49 Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos
fixados neste artigo, preferentemente, na produção de energia elêtrica e na
pavimentação de rodovias.

E o seguinte o projeto aprovado

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 Saneamento do terreno que menciona, situado no Município de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica a União autorizada a promover a doação, ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do terreno com a ârea aproximada de
14.144,4375 m 2 (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, Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os elementos constantes do proDECRETO-LEI N• 1.288, DE I• DE NOVEMBRO DE 1973
cesso protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n• 1.080·06.842, de 1977.
Art. 29 O donatário destinarâ o terreno referido no art. 19 a seus serAltera o § 4• do artigo 27 da Lei n• 2.004, de 3 de outubro de
1953, acrescentado P._elo Decreto-lei n• 523, de 8 de abril de 1969. viços.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
55, itens I e II, da Constituição, decreta:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação a emenda.
"Art. I• O§ 4• do art. 27 da Lei n• 2.004, de 3 de outubro de
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
1953, acrescentado pelo Decreto-lei n• 523, de 8 de abril de 1969,
Aprovada.
passa a vigorar com a seguinte redação:
A matéria vai à Comissão de Redação.
Art. 27 ............................................. .
E a seguinte a emenda aprovada
§ 4• Quando o óleo ou gãs forem extraldos da platafor~a
continental, os 5% (cinco por cento) de que trata o caput deste artigo
EMENDA N• 1 - CF
serão déstinados ao Conselho Nacional do Petróleo-CNP, do MiAo an. 2•
nistério das Minas e Energia, para a formação de estoques de com~
Dê-se a seguinte redação:
bustíveis destinados a garantir a segurança e a regularidade de geração de energia elêtrica."
Art. 29 Este Decreto~ lei entrarã ern vigor em J9 de jaiieiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.
{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, de
Eco'nomia e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Presidência ccnvoca sessão
extraordinária, a realizar~se hoje, às 18 horas e 30 m1nutos neste plenário,
destinada à apreciação de partes do Projeto de Lei Orçamentária do Distrito
Federal.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Josê Guiomard - Eunice Michiles - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- José Sarney- Agenor Maria- Jessé Freire --Aderbal JuremaMarcos Freire- Nilo Coelho - Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Lomanto Júnior- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo

"Art. 29 O donatário destinarâ o terreno referido no artigo 1'1
a seus serviços, podendo, se o interesse público o recomendar,
permutâ-lo por outro imóvel que melhor atenda às suas necessidades."
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item l:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 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 Xingo- PA, à Construtora Andrade Gutierrez S.A., para implantação de projetos 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 Rícha.
Em votação o projeto, em turno único~
Tem a palavra o nobre Senador Evandro Carreira.
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O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO brasileira, de ventre brasileiro, nascidos em nossa terra, para que essas madeiQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI- reiras que exploram a zona negociem com essa madeireira internacional, a R.
CADO POSTERIORMENTE.
.D. International, como ela diz aqui na sua carta:
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre 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, na discussão de ontem, pontos foram levantados a respeito da gleba Carapanã e, em virtude de o
Regimento não permitir O or-ador ser aparteado por qualquer outro Senador,
volto a respigar o assunto ligeiramente, antes da votação do projeto.
Sr. Presidente, para uma questão de ordem: se a nobre Bancada da ARENA pretende retirar da pauta o projeto, então deixarei de discuti-lo, para
uma ocasião oportuna.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG) -A ARENA não vai retirá-lo
da pauta.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, eu disse
que, no Projeto Carapanã, sobre o __ qual os jornais noticiaram que eu tenha
mudado de posição, a minha firmeza é a mesma. O que importa não é a minha consciência em- união com o meú Partido. Não. O que me vale é minha
unidade com a minha consciência. :1: muito maior do que a união minha com
o meu partido.
Denunciei aqui informações do documento que o Senador Leite Chaves
me havia passado às mãos, de que eram quatro ou cinco os invasOres, ou os
posseiros de terra naquela oportunidade. Lí o documento e mostrei o documento ao Senado. Hoje, trago o documento que ontem não pude exibir. Um
documento em que o próprio INCRA diz o" s_eguinte:
"Que os posseiros, são três, Murilo Ramos Rivete, com ocUpação iniciada em outubro de 1977; a Produtora de Minério Xingu,
com ocupação de março de 1971.; Elias Pires de Oliveira, com ocupação de fevereiro" de 1973."
Nenhum com uma ocupação de fiais de 10 anos.
Sr. President_e, no meu regresso ao meu gábinete, encontrei um telegrama
·
do PrefeitO -de Conceição do Araguaia, .que diz· o seguinte:.
Exmo. Sr. Dirceu CardosO
DD Senador da República
Benado Federal
Brasflia/DF (70.000)
Aprovação Projeto de Resol~ção };enado Nr. 61 que autorizá
venda pelo INCRA 400 hectares de terras Sul Pará a Construtora.
Andrade Gutierrez VG se concretizada provocará terrível tensã'o social com deslocamento mais de'5.000 fam.flias de poss~iros ali locali~
zados PT Solicitamos Vossência providências fim rejeição m~mo
PT SDB. - Giovanni Correa Queiroz, Prefeito Municipal.

''ConSiderando os inícios operacionais da produção de madeiras industrializadas e cereais por parte de V. S•s desde já podemos
assegurar-lhes que temos mercado firme a esses produtos, pelo que
esperamos dentro em breve começar a receber os mesmos com fins
de comercialização.''
Esta é a carta, Sr. PrCsidente. Estâ aqui o timbre da R. D. International,
a multinaciOnal que junto a essas duas madeireiras~ Sr. Presidente, está tecendo todo o programa e todo o problema da gleba Carapanã.
Sr. Presidente, este é um ponto vital para a nossa votação; nós estamos
agindo contra uma empresa genuinamente nacional, que não vai ficar, no fim
da sua operação, em 6 anos, com um palmo de terra; nós estamos lidando
com empreiteiros, com es-sas- duas madeireiras que ~xploram ·a madeira daregião, vende_ndo para elas, uma ligação triultinacional contrária ao pensamento, ao programa e ao itinerário cívico _d_o meu Partido.
Mas, não é só isso, Sr. Presidente, há ainda que respigar outros pontos.
Quero chamar a atenção do MDB, que se pôs tão violentamente contra
esse proJeto, quero chamar a atenção da minha bancada, pois mais do que
tudo isso ainda há o seguinte: o programa do nosso Partido estabelece, dispõe, estatui que nós devemos lutar pela nacionalização das nossas empresas
contra as multinacionais, contra as empresas estrangeiras.
Neste projetO, quem mudou não fui eu, foi o meu Partido.
Erifão, Sr. Presiçlente, volto a dizer: mais importante que a comunhão da
minha consciência com o meu Partido, deve ser e é a minha consciência conii-·
go :mesmo; isto é mais importante.
Leio aqui o programa do MDB, que traz os pontos que o MDB e a nossa
bancada, ausente agora do plenário, deveriam ouvir, mas não ouvem porque
não se encontram presentes; sP o nobre Senador Evandro Carreira aqui se encontra.
e) preservação da integridade nacional e repulsa a todas as for~
mas de internacionalização da Amazônia ou de qualquer outra parte do nosso- t!:rcitódo;.

Está Qeclarado aqui, categórica; meridiana e taxativamente.
Ainda há mais:
c) rigorosa aplicaçãO dC rriCdidas que visem a impedir ·a transferência de recursos nacionais par a o estrangeiro; em detrim~nto do
desen~olvimento da ~conon1:ia do País e da segurança nacional;
Isso são itens do programa do nosso Partido. Portanto, quem está contra
a linha do Partido não sou eu, ~ a ·Bancada.
E ainda mais, Sr. Presidente, foram os membros da Bancada que apiova. ram esta autorização de venda, Ílas Comissões. Não vou ler para não suscitar
lnais 'melindres ainda, na minha Bancada. Há membros da Bancada do
MDB que votatam, na Comissãq, peJa autorização desta venda. Agora, vieram ao plenário e mudaram de posição. Não mudei eu. Apenas requeri o re.tardo da discussão e votação, porque queria conhecer o projeto.

Sr. Presídente, nunca vimos e nunca lemOs mentira tão desvalada. E vou
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soas a campainha.).
requerer que o telegrama do Sr. Prefeito.seja endereçado ao Cqnselho de Segurança Nacional e ao Serviço Nacional de Informações, para mostrar se S.
Ex• tem razlio. Slio três afirmações discordantes sobre a,área: a minha,. lendo
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou concluir'em .dois mi'
um documento -.que me passo'u o Senador Leite Chaves__: que diz~a que nutos.'
·
eram 5; o doc_umen'to do INCRA diz que são 3, e agora Vem o Sr. Prefeito diAssim,· Sr .. PreSidente, queria respigar esses pontos.
E hã um fato ainda, Sr. Presidente, para o qual chamo à atenção do senazer que são 5.000 famílias que povoam a r~gião. É.a mais grosseir~ mentira, e
hã de exigir. do conselho de Segurança Na,cional e do Serviço Nacional d~ In- do: o prograina·do MDB pede, Sr. Presidente,- e tem sido um doS pontos.
formações uma categórica investigação sobre o assunto.
meus de ltita nesta Casa- a estatização. Veja bem.o Senadó o que ocorreu: é
Sr. Presidente, ain4a há outro pont.o qu~ devo respigar. Não mudei, per- Q MDB que não quer que se venda uma empresa parti'culár, que não vai ficar
'maneço no mesmo'ponto de vista, e vou provar que permaneço· na me'sma li- c~rTI um palmo-de terr.a; quer que ela volte para o Governo estatiza,r, o Go-·
nha de ação.
·
·
·' :
· . , ver,no fazer e~sa exploração, essa venda. É 3: e_statização. .
Os posseiros que se dirigiram ao SenadOr Leite Chaves- o 'documento é ,
Sr. J;Jresid.~nte,. nós assistimos a estatização da siderUrgia, a ·eStatização .
dele, foi-me passado às mãos- são aquelas duas empreiteiras, duas serrarias, das .ferroviaS, a es.tatização do comércio exterior, atravéS da nossa frota roere eu chaffio a atenção do Senado: a Serraria Rosa:ní3.rk Lt~l;l· de São Félix do cante, a estatização da eletricidade, a estatização .nucleár, a estatização das
Xingli, e a Madeireira Itaipu Ltda., juntaram uma carta, Sr. PreSidente, .de próprias empresas editoras âó--1Jrasil,. e agora queremos, com· o votO do
quem? De uma empresa <:fe exportação de madeiras. Que empresa é esta,' Sr. MDB, mas sem· o meu, a eStatíza'ção da colonização de nossa terr~ ~não a coPreside'nte? É a empresa R. D. In-tCmational Ltda. .
. · · IonizaÇão, que é a derrubada da mata para: o seu povoamento, por uma em~
Sr. Pres.idente, nós 'estamos querc;ndo que a madeira de CaraPanã, atfa- · presa particular.
· .
·.
.
'
·
· •
vés dessas duas 111a~eir~iras, saia pelo porto .do Pará para o exterior, porque
PortaG.to, Sr. Presidente, quem rnu9-ou foi o MDB, não ntudei eu:
elas. estão ligadas à firma R~ D. lnternatiOnal, uma madeireira internacional,
Não mudam os vegetais e as pedras, os minàais e os seres mortos; mudauma multinaci.onal. NÓs esta~ os combã.te!ndo, portanto, uma· empresa genui- me>s nós, sétes -vivos,: por força de nossá consciência. E quân.do se muda do
nam~nte nacional~ fundad~ há trint3 e poucos anos, em· Calciolândia, Mu- bem para o pior,.da fren-te parà ·a retaguarda, ou do mal para o p~or, aí, sim,
~icípiq de. Minas G.erais, ~ntre- 3 brasil.eiros, n~~cidos n~ Brasil, de m~e de que é um descalabro ..Ma~, mudei para uma posiç~~ de vanguarda, para de-
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fender os princípios do meu Partido contra a eStatização e _cOntra a venda de
madeira, pois que estão explorando a Carapanã as firmas ~adeireiras, grileiras de então.
. ·
.
E assim, Sr. Preside'nte, encerrando, com a minha consciência e a minha
fé lavada, volto à minha posição obscura, aqui na minha bancada, mas certo
de que quem mudou, com todas as letras, foi o MDB, foi o meu partido. Não
mudei eu. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho.) -

Em~

votação o projeto.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador jarbas Passarinho, para encaminhar a votação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como Líder da Maioria e como Senador pelo Estado do Parâ, ocupo
este microfone para pedir a atenção dos meus companheiros, nesta Casa.
Tenho, no mínimo, tanta responsabilidade quanto tem o nobre Senador
Evandro carreira como homem da Amazônia; tenho, no mínimo, tanta responsabilidade quan!o terâ o mais patriota dos senadores sentado em qualquer cadeira deste Plenãrio. E não aceito, Sr. Presidente, definitivamente não
aceito as colocações que foCam feitas aqui, há vários dias. Não discuto pontos
de vista filosóficos. Se hã senadores socialistas que acham que uma empresa
privada não pode fazer colonização, respeito o pohto de vista deles. Mas, não
sendo este um GOverno socialista, não tem que fazer aquilo que eles recomendam.
Aqui se inventou de tudo, aqui se disse que estas- teirãS estaVã.m apinhadas de indígenas. E este admirável companheiro, que é o Senador pelo Espírito Santo, o Senador Dirceu Cardoso, que é do Partido da Oposição, honra
esta Casa na hora em que trOuxe para os seus companheiros de partido a sua
palavra, que é uma palavra respeitâvel, tomando a iniciativa de fazer averiguações que seus companheiros não flzeram. Não existe um ~ndígena dentro
da área. ~ falso. Disseram que havia milhares de pessoas, inclusive, agora,
cinco ln ii pessoas. 1: falso, Sr. Presidente. É falso tambêm. Para usar também
a expressão de Machado de Assis: "A inverdade é a mentira de gravata."
Aqui estamos dizendo vârias coisas sobre o projeto. E, no entanto, como
salientava, ainda ontem o nobre Senador José Lins, se deixarmos que aquela
ãrea do Parâ, uma ârea que poucos governadores, inclusive eu, conhecem, ao
léu; se deixarmos que ela seja ocupada por atividades de ihicialiva individual,
aí sim, vamos conspirar Contra aquilo que defende aqui o nobre Senador por
Amazonas, vamos conspirar contra a in~egridade da floresta, ela vai ser desflorestada, vai ser arrasada pelas ~tividades individuais que não têm planejamento e não têm responsabilidade maior.
Fala-se que, depois de tudo o que se ouviu, que o crime que essa Cmpresa
praticaria é que ela compraria por um- preço de 55 cruzeiros o hectare e venderia pela ordem ~e 7 mil cruzeiros. Foi a úilica co~S:a que encontre~ no disCurso do Deputado Nélio Lobato, que foi Prefeito de Belém pelo meu Partido,
indicado por p1im e pelo Governador da época ao Presidente Médici, e que
hoje, infelizniente, é deputado pelo MDB. No discurso daquele homem, qüe é
um home~ respeitável, e por ser uin home~ respeitável .Ii todo o discurso, no
fim. Sr. Presidente, meros conceitos de valor. NãO havia uma afirmativa ·que
resistisse a uma anâliSe.. A única era o preç·o. Pois cheguemos ao preço. O
preço, se é baixo, se é vil, estã beneficiando quein? Estâ beneficiando exalamente, o projeto cm si; os colonos que vão servir Como parc~iros de cada
ârea. Se ele fosse dado de graça, mais barato ainda seria. Não seria uma atividade para entregaF 'à Andrade Gutiefrez, para seu usufruto· e .exploração em
seu único beneficio, aquela ârea, aquele trato de terra. ~ ao contrário: assinou
um contrato, ganhou urila .licitação~ Discuta-se a licitação. N~o sei, não entro
no pro~lema de justiça.
.
Aqui chegOu este projeto encaminhado pelo Governo C~fl'! o estudo, in~
clusive, do ConsC?lho de Segurança Nacional. No recesso de julho eu me; dirigi
ao Conselhp e fui pedir explicações e obtive-às todas.
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Então se fala que há 25 mil pessoas, ou 10 mil, quantas sejam, interessadas no
projeto.
Sr. Pr.esidente, é só não ter a menor idéia do que. é a Amazônia, do que é
o Estado db Pará. Aqui, com a maior desenvoltura, Colegas do MDB falaram
na existência desses projetas dentro da área territorial de Conceição do Ara-guai. Ela fica a mais de 200 quilôrrictros do Iitriite de Conçeição do Araguaia.
Datou-se, como ainda ontem o Senador Dirceu Cardoso mostrou aqui,
datou-se de uma cidade que não exiStia, um documento parã fazer prova perante os Senadores. Esta palavra vale e a palavra de um Senador da Oposição
que se debruça, ele, sobre o próprio problema para chegar à própria verdade
é repelida pela stia Bancada, que agora se retira daqui. Mas me pediu e eu
atendi, por isso não me arrependo, a solicitação do no.Ore Senador Dirceu
Cardoso que não votássemos o projeto, quando tínhamos aqui, dentro do
plenário, 38 Senadores da ARENA.
Sr. Presidente, os ônus dos homens públicos eles conhecem bem. Sei o
que posso pagar por estar dizendo as palavras que .estou dizendo. É muito
mais fácil chamar-se à pessoa de entreguista; é muito mais fácil pregar~se um
labéu em qualquer pessoa· da qual discordemo~ do pensamento. Já fui mal
compreendido por ser nacionalista; hã dias, oU:vi uma insinuação nesta Casa
de que jã era entreguista e, hã poucos dias, de; entreguista passei a empreguista. Aí estã a que se suhordina a vidã. pública de· um cidadão.
·
Estou falando também na qualidade de representante da Bancada do Pa~
rã e estariam hoje aqUi para votar os Sen·adores Aloysio Chaves e Gabriel
Hermes, que se encontram ausentes porqUe foram ao Parâ, representando o
Senado no cinquentenário da imigração japonesa. Não tenho o menor receio
de ter o meu nome explorado, porque, gr~ças a Deus, não consigo, depois de
tantos anos de vida pública, iniciada em 1964, lobrigar, entrever uma só
acusação contra a minha probidade pessOal.
Não me interessa_ se s·e trata de companhiS: A ou B; me interessa como exGovernador do meu EstadO, que eu não fique à ouvir Coisas como ouvi ontem qúe na verda.de, o que interessa à companhia é explorar o mogno. Oxalâ
explore, porque, quando pusemos, a toque d~ caixa, deVido a um nacionalismo epidérmico, para_ fo~a do Brasil a Rio IMPEX, nós fizemos um grande
mal a este País. E podíamos, hoje, estar com a exploração de mogno a nos
render milhões e milhões de dólares. Se elas vão ser vendidas por milhões de
dólares ao patrimônio brasileiro por empresa brasileira, estou de acordo, Sr.
Presidente. Agora, se eu fosse socialista, evidentemente, não estaria. Se eu
achasse que deve haver a coletivização dos bens de pro~ução e que nenhuma
empresa privada deve entrar nwn programa desse, porque o lucro é um pecado, um crime, eu defenderia ponto de vista igUal ao de algUns Senadores. Mas
o que lastimo profundamente é que a Bancada do MDB se -retire, num processo de obstrução, quando, aqui, eu dispunha de 38 Senadores, atendi ao pedido de um ilustre membro dessa Bancada para não votar.
Eram as explicações, Sr. Presidente, que tinha a dar, na dupla qualidade
de paraensee de Líder do Governo. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- CÓ"ntinua em votação o projeto.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram conservar-se como se Cncon~
tram .. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Evandro Carreira (M.DB- AM)- Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se proceder à verificação solicitada, que serâ feifa pelo processo_ de votação eletrônica. Os Srs.. Líderes
votarão cm priméiro.lugar, votando em seguida os Srs. Senadores. (Pausa.)

Procede-se à votação
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM '"SIM"' OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Aderbal Jurema - Alberto Silva - Alexandre
Costa - Almir Pinto - Dirceu Cardoso_- Amaral Furlan - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Dinarte Mariz - Eunice Michiles - Gastão
Müller -Helvídio Nunés- Henrique de La Rocque- Jorge Kalume- José Lins .,- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante..':. Mendes Canale- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró....:.... Passos Põrto- Pedro Pedrossian...:... Raimun~
do PareÍlte .:..._ Saldanha Derzi ......:. Tarso Outra ......;. Vicente Vuolo.

Pois ~ste Pr~jeto, Sr. Pr~idente, 8.inda ont~~ foi ati ui diss~cado .pelo. Senador Dirceu Cardoso, tem 50% de sua ãrea de 400 mil hectares obrigatoria·
mente mimtida colho floresta: .Falou-Se aqui em especulação imobiliâria.
Nada mais absurdo do que isto. O projeto ~voltado para lotes hortifrutigrangeiros, voltados para lotes de ag.ricultura e volt.ados pára lotes de pecuâria.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM"'NÃO'"OSSRS. SENADOEstes são os menoreS. A pecuâri.a que, inclusive, é objeto de tahtas acusações
a'qui, tem apenas $% da ãrea. Mas, agora, de SúbitO,· surge~ pessoas do nieu RES:
Estado daildo testemunhos, como eu disse ao P1 efeito de Con~eição do AraEvandro Carreira - Paul·o :Brossard - Affonso Camargq - Albysio
·
~uaia. Por que tão .tardiameilte'?? proj.C:to.trafuitou ~urànte o. ano i~teiro. Chavés.
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Sr. Presidente, ontem, o Sr. Ministro Delfim Netto declarou, numa reuO SR. PRESIDENTE (Nilo Ceolho)- Votaram "SIM", 31 Srs. Sena·
nião, com os Secretãrios de Planejamento de Estado, com o qual estivemos
dores: uNÃO", 4 Srs. Senadores. O projeto foi aprovado.
até hoje- porque as mensagens que o Senado tem aprovado são do Ministro
A matéria vai à Comissão de Redação.
anterior- mas hoje as 19 são mensagens também do Sr. Delfim Netto, que
E o seguinte o projeto aprovado
falou uma linguagem ontem; à tarde, e agiu hoje, de manhã, de uma maneira
diferente, de uma maneira contraditória.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE. 1979
Autoriza a alienação de terras públicas, no Município de São
Félix do Xingu-PA, à Construtora Andrade Gutierrez S.A., para implantação de projetos de colonizaçio.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA, autorizado a alienar, à Construtora Aridrade Gutierrez S.A., a gleba
Carapanã, situada no Município de São Félix do Xingu, no Estado do Parâ,
com cerca de quatrocentos mil hectares,_ e transcrita_, em nome da União, no
Registro de Imóveis, Cart6rio do 19 Oficio dacomarca de Altamira, em 14 de
dezembro de 1977, sob n,., 1.020, destinada à implantação de projeto de colonização, a cuja fiscalização procederá.
Parágrafo único. Da Escritura de Compra e Venda da área constará,
obrigatoriamente, clã~sula dispondo sobre o cumprimento da destinação da
gleba, sob pena de m:ilidade da alienação.
Art. 29 Esta, resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Sr. Presidente, o Senador Aloysio Chaves votou ~'NÃO", assim como o Sr. Senador Paulo Bros~
sard, que não estão presentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Algum Senador votou na cadeira do Senador Aloysio Chaves, é evidente. Quanto ao nome do Líder Paulo
Brossard, é natural que esteja no painel, pois V. Exf. votou em sua cadeira.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 100, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer o9 829, de 1979), qUe aUtoriza a Prefeitura Municipal de
Terenos (MS) a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 830, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade.
Em votação o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Sellador DirCeu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Da nossa pauta consta mais um prOjeto de resolução, que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, em Mato Grosso do Sul, a elevar em 15 mi~
lhões de cruzeiros o montante de sua dívida consolidada.
Como dissemos ontem, Sr. Presidente, somente na pauta de ontem, figuravam 8 projeto de autorização, no montante de alguris_ m_ilhões de cruzeiros
às Prefeituras de alguns poderosos municípios-brasileiros. Mas hoje, Sr. Presidente, temos pela frente o projeto de autorizaçãQ ao Município de Terenos,
em Mato Grosso do Sul, a elevar em 15 milhões de cruzeiros o montante de
sua dívida consolidada.
Srs. Senadores, o Secretário do Senado leu hoj~ a relação dos pedidos de
autorização quf?_ o Sén~or Presidente da ~epública enviou, em data de ontem,
à Casa e que são em número de 19. Dezenove pedidos de autorização!
O Senhor Presidente, que está, nesse momento, em visita à Venezuela,
participando de um grande combate continental à inflação, mandou, hoje,
para a Casa, 19 pedidos de autorização de empréstimo às Prefeituras.
Está de parabéns o Senhor Presidente João Figueiredo, porque no dia 2
de outubro mandou 14 projetes e, hoje, mandou 19; e até o dia 3 de dezembro
próximo, às vésperas do encerramento dos nossos trabalhos, remeterá de 20 a
3.0, aos hárbotões.
Sr. Presid~nte, para comprovar o que digo, leio nos jornais de hoje que o
Senhor Presidente remeteu, no dia 7. de novembro, as seguintes mensagens de
empréstimo aos Estados de Pernambuco·, Rio Õrãride do Sul e São Paulo sempre os· grandes Estados - às Prefeituras MunicipaiS de Aracruz (ES),
Barra do Garças (MT), Chapecó ~e Xanxerê (Sé), Fral1cisco Beltrão, Parafso
do Norte e Rio Branco âo Sul (PR), Barretos, Brodowsky, Catanduva, Diadema, Guaraci, Iracemápolis, Itu e São Paulo (SP) e ao Departamento de
Água, a Energia Eli:trica - DAEE (SP), são 19 pedidos de uma vez só - aos
borbotões- cujo volume de empréstimo nós não sabemos, porque na notícia
da Mensagem não se estabelece o montante.

Disse o Sr. Delfim Netto o seguinte:
.. Nós estamos, hoje, com alguma coisa parecida com II bilhões
de dólares para financiamentos externos. Ora, os cruzeiros gerados
por isso produziram inflação que jã não seria de 50 ou 60%, mas de
180%."
Repetindo, Sr. Presidente, o Sr. Delfim Netto disse isso ontem aos Secretários de Planejamento dos Estados e hoje, de manhã, remeteu para a Casa, e
foi lido aqui, na Mesa, 19 pedidos de empréstimos aos Estados e Prefeituras.
O Sr. Ministro estã revelando uma figura contraditória, poderá dizer
.. façam o que eu mando mas façam o que eu faço". ~pois, uma figura contraditória. Foi o Sr. Ministro mesrito que· disse que estamos em face de 11 bi~
Ihões de pedidos de empréstimos-ao exterior. Se estes 11 bilhões vierem, a inflação, então, não montará a 60%, como Cstá no dia de hoje, irá para 180%.
Com 180%, ilustre Senadores da ARENA, o quilo da carne vai custar
uma fábula. E o operário brasileiro que passa um mês sem comer carne, passará três, sem ver a carne, sem sentir-lhe o cheiro.
Por culpa de quem, Sr. Presidente? Do Presidente da República, do Min1Stro do Planejamento, com a conivência do Senado Federal.
Srs. Senadores, esses pedidos de nossa pauta de hoje são três. Ontem, liberamos 50 milhões de dólares para o Paraná e Santa Catarina, 50 milhões de
dólares que vão ser convertidos em meios de pagamento e vão desvalorizar
mais a nossa moeda.
Hoje, vamos jogar em cima de três municípios, 55 milhões de cruzeiros
que, também, irão inflacionar o nosso processo.
Mas, isso ainda não é nada, Kr. Presidente, se verificarmos que antes de
embarcar, na sua mesa larga", na sua sala de grossos tapetes, refrigerada, pensando, apenas, no discurso que irâ fazer hoje, na Venezuela, o Senhor Presidente da República assinava dezenove mensagens de pedidos de empréstimos
a Estados e MunicípiOs, conti"ariamerite à política seguida pelo Sr. Delfim
Netto, Ministro do Planejamento; contrariamente ao que o Sr. :Oelfim Nettó,
ontem, solenemente, na reunião dos Secretários de Planejamento dos Esta~
dos, ele disse: "Se-nós liberarmos esse volume todo de empréstimos a inflação
vai a 180%, e ninguém mais porá cobro na situação econômica -e finan.ceü·a
deste País,.
Sr. Presidente, ou estamos numa cubata africana ou voltamos àqueles
tempos de republiqueta de banana, se para a respeitabilidade dos Senadores,
o Governo inandou num dia 19 mensagens. E nodia2 de outubro mandou 15
mensagens, aS quais já foram aprovadas. Ao que eu sei, Sr. Presidente, até 3
de dezembro, até o encerramento, nós teremos mais de 50 mensagens.
No dia em que comecei" o novo combate eram 43- essas já foramagora são novas que estão chegando aos montões. Só hoje, 19 com essa mens~gem do Senhor Presidente da República.
Então, Sr. Presidente, violentamente, contrastando com o que disse o Sr.
Ministro na reunião dos Secretários de Planejamento, ontem, nesta Capital, a
cem passos do nosso Congresso, ali mesmo, junto ao beiral desta Casa, disse
O Sr. Delfim Netto, uin liomem em quem acreditamos que desse conta e pusesse um paradeiro nisso e que me respondeu, aqui, que isso é inflaciOnário,
Respondeu-me ali a 50 passos a·aqui, numa interpelação que lhe fiz. Ele disse:
·O:Senador tem razão, esses empréstirrioS-são inflacionários",
E ele pede ao Senhor Presidente da República para mandar 19, hoje, de
manhã! Não tenho o total porque aqui é apenas a nota das mensagens, não
sabemos o seu montante.
Desejo lembrar aqui, ao Senado, um fato: No dia 12 de outu_bro ouvi,
um programa da Rádio Planalto para o qual quero chamar a atenção dos
nobres Senadores, principalmente os Líderes da Bancada da ARENA. No dia
12 houve um programa da Râdio Planalto, da Televisão Planalto. O dia 12 é
um dia especial, Dia da Criança.
Ouçam os Srs. Senadores o que VO!J contar porque o programa me entrou na alma e no coração. A Rádio Planalto estava registrando o desfile escolar de grupos de colégios do Gama ou de Taguatinga - não me recordo
bem - e desviou um pouco o programa e tinha um operário em frente à porta do Centro de Ensino CASEB. A Rádio Planalto perguntou ao operário: "Seu moço, hoje é o Dia da Criança; o.Sr. está muito alegre?" O operário respondeu:- .. Estou sim.'' E a Rádio perguntou:- uOnde estão seus filhos?"
-"Meus fiihos estão na calçadinha brincando com bandeirinhas brasileiras.
estão agitando bandeirinhas brasileiras." Mas viram o seu fogão apagado e
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<;f;ltão, perguntaram ao operârio - istó eU vi e ouvj - usão' onze' horas e o
. PARECER, sob n• 832, de 1979, da Comissão:
seu fogão estâ apagado?" E o operârio respondeu: -. "SC11 locutor, hoje, Dia
-de Constituição e Justiç&, pela ·c.OnstituC:íoi1alidade e juridicidade.
da Criança, as crianças pasSando, festivas n_O ineió da rua em O.es_files escola-5res, com roupas bonitas e os meus filhoS estão aí, na, frente; descalços, agitan~
do as bandeirinhas brasileiras, mas em casa nós não temos nada para cçmer ,
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ·n9 102, de 1979 (apreno Dia da Criança".
·
.
sentado pela Comissão de Economia coíno c-onClusão de seu Parecer n9 8.33,
. Sr. Presidente, ~u digo mais, e os seus. filhos na be~ra da calçada.com cal- de 1979), que autori~a a_ P:er:itura !"funi~ipal de Poxoréo (Mn a elevar em
cmhas rasgadas, sujas de lama, sem camisas, mas ag1~av.am, nen:os~mente, Cr$ 20.000.000,00 (vmte mllhoes de cruzeiros) o montante de sua dívida coogritantemente e alegremente bandeiras brasileira~. E em casa não tinha nàda solidada, tendo
~PARECER, sob n9 834, de 1979, dà Comis~ão:
o que comer; eram onze horas, o fogão à.pagádo ~ ele.decl~ou'qtie "não tinha
nada para dar aos filhos no Pia da Criança".
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Sr. Presidente, Srs, Seriadores, infelizmente o meu Partido tem votado,
--:-6também, pelos empréstimos, numa posição diferent·~ da_ minha. o'rneu.P~rti- ·
, Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador
do- o glorioso MD,B!- tem votado a faVor dos empréstimos e o Slorioso
meu Partido, ontem, trombetebu o boquejou aqUi dest3.s ,tribunas que-.estes ~ Leite Cha:Yes, ~olicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Inlotes de terras da Amazônia eram para o pobre e t,J.a hora .dos einpréstirnos terno, a convocàção do SeQ.hor Ministro de Estado da Indústria e do Comér·
não são lembrados pelo meu glorioso Partido-, o qual vota peta cçncess~o dos cio, J()ão Camilo Penna, para p~estar esclarecimentos, perante o Senado Fed~ral, sobre C? _empréstimo concedido à COPERSUCAR e aO Grupo Atalla.
- .
,empréstimos. - -- Sr. Presidente, estes 19 pedidos de empréstimos, hoje, em me;nsagem do
-7Senhor Presidente, os três que figuram ria pá.uta e 5p mill:IõeS de dólares que
Votação, em turno único, do Requerimento' n9 449, de 1979, do Senador
liberamos, ontem; para o Paranâ e Santa Catarina, sãO pesos inflacionáriás
no nosso dinheiro. De ontem para hçje, o dinheiro do operário. irá valer me- Humberto.Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
nos; o dinheiro do operârio irá confprãt menos pão, menos --leite, m'enó~ fei'- tio discUrso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe
jão, menos fubâ e menos verdura, porque carne não cçmpra. Mas o MDB vo:. dÔ' De~á.rtamento de Pessoal do E~érci~, por ocasião de solenidade cometa, o MDB que não muda, inexpugnável, só sob a rocha de gra~ito, 'corÍlo diz mqrativ~ dO aniversário daquele setor do Ministério do Exército.
o poeta, vota pelos emprés.timos! E o empréstimo é o auíneiúo do caud'll in-8flacionário que nós estamos- enfrenta'h.do. O meU gloriqso Partido, pelas suas
Votação,
em
turno
único,
'do
RequeriiileniO
n9435, de 1979, do Senador
testas coroadas, pelas suas ernine.ntes figuraS, ori.iem Se derramou nes.tas t~i
buhas e nestes microfones, falã.ndo no pobre, mas se esquecendo do menino Hefirique de La'~gç:que, Solicitan~o tenh3.rn tr?-rnitação em conjunto o .Projepobre de Taguatinga, pois no dia 12 de outubro, Dia da~Criaitça ..:....._vi pela to de Lei da C:âmara n' 60, de'1977 (n• 397/75, na Casa de origem), que autoTeleVisão - dois meninos de uma família pobre não tinham o que comer; o riza 6 Poder ExeCutivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepfogão apagado, e o pai disse- na Televisão, Jepito- Hoje, Dia da Criança, cional - FU~AEX, e dá outraS providênciaS, e O Projeto de Lei do Senado
n9 124, d.e 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assiseu não tenho nada para dar aos meus filhos".
Isto é urna advertência às figuras eriliil.C:rites, às testas coroadas, às ca- tência aO~ excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Ex·
beças refugentes de cultura, de patriotismo, de civismo,~ da ~inha· glo~iosa cepcion~l - FUNASE, e dã outras providências:
bancada .. Eu voto contra o ~empréstimo, como· votei pela colonização da
-9Amazônia, porque penso no pobre, pensb neste eJijJlotado, neste,- Sr. PresiVot~ção; em P.rimeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 134, de
dente, que a bancada do MDP do Senado, com a barriga cheia do almoçÓ de
, hoje, dele se esquece e vota simplesmente, vota naturalmente, não pensando 1979, do Sená.dor J;...o~~nto' Júnior, que equipara Os profesSores de deficientes
que há boquinhas famintas, que continuarão mais farniiltas. ain.da com o auditivos. aos h~b.ilitados .em magistério especial de excepcionais, teodo
·
PARECERES, sob n•s 820 a 823, de 1979, d!ls Comissões:
aguamento-do dinheiro, através desse's empréstimos que ~tamos éoncedend~
•
-de Co_nsti~içãO e Justiça., pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Educação e Cultura, favorável;
·
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
-de Serviço Púb1ieo Civil, favorãvel; e,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Herm.,;) - Em votação o p"rojeto.
-~e Finan~s·, fav.orável.
OS Srs. Senadores qué -o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
-lOAprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)·- Sr. Presidente, requeiro verifi·
· (Tram~tação conjuntà ~oril o PLS n• I, dê 1977)
cação da votação. ·
.· VotaçãO, em primeiro túrno- (3.preciação -preliminar da constitucionali0 SR. PRESIDENTE (Gab(iel Hermes) -·Vai-se proceder ã verificação
solicitada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar' ache- da<llo e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projegada ao plenário dos Srs. Senadores que se erlcontram em seus gabinetes. to d~ Lei do Senado rt• 218, de, 1976, do Senador Franco Montoro, que determina a aplicação de 20% do F~mdo de Participação dos Municípios em prO(A sessão é suspensa às 16 horas e 50 minutos. ~endo reab'érta às gramas de educação pré-escolar e de primeiro grau, tendo
17 horas.)
PARECERES; sqb n"s.972,"de 1976,217 e 592, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça -19 pronupciamento: Pela inconstitucioriaO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está reaberta a sessão.
É evidente, porém, a inexistência de número em plenário. Em razão dis'so lidade, com ':'oto 'venciáS' do Senador N~lson Carneiro; 2"' pronunciamene tendo em vista decisões anteriormente adotadas em casos idê:Ô.ticos, a· Presi-. to: (re;exaine Solicitado em plelÍârio), pela inconstitucionalidade e injuridicidência se dispensa de proceder à verifiCação de qUorum através da votação dade, com voto venCido dos Senador~ Cunha Lima, Hugo Ramos, Lâzaro
Barboza _ç Tancieiio ~~es; e_ votando pela inconstitucion,alidade o S(:nador
eletrônica. '
Helvídio Nun~; 3? pronuOÇiaméntb: ~pela iqjoridicidade.
A votação do- pfojeto fica adiãda para a ·próXima tes-São cirdinâria.v
Em virtude da falta de número para deliberação, fiCam'" igualmente adia·
~n~
dos os itens 4 a 11 da pauta, que~ estão em fase de votaçã.o. Pela mesma razão 1
deixam de ser apreciados os itens 14 e 15, urna veZ que dependem da votação
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I; DÉ 1977
de requerimentos.
~
~·
(Tramitação ~onjuhta ,cOm o PLS n• 218, de 1976)
São os·seguiptes os~itens cu/a votação é adiada

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 101, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como cOnclusão -de seu Parecer n9 831,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

.. Voia,ão,-em primeiro tUrnO (~jJreciaçãõ prelizUinar' da constitucionalidade éjuridicidade, nos terníós do art. 296.ã'o Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• I, de !977, d'o Se~adór CittCI Lehmann, que inclui no
conceito de ensino de !•·grau, para fins do disposto no art. '59 da Lei n• 5.692,
.de 11 de agostO de. 1911, o ministrado a criarlças de.idadeinferior a.sete anoS,
tendo
PAR~CERES, sob n•s 192, de 197"Í, 2j7 e s92; de !979, d~ Comissão:
-de Constituição e Ju~tiça - 19 prOnunciamento': pela injuridicidade,
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com voto vencido, em separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido · pletamente favÕrável à ida do Senador Paulo Brossard, como r~presentante
dos Senadores Italívio Coelho e Dirceu Cardoso; 29 pronunciamento: (reexa- do CongresSO Nacional, nas sessões da Organização das Nações Unidas.
me solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade com
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O parecer da Comissão de
voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e
Tancredo Neves, e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helvídio R~lações Exteriores conclui favoravelmente à solicitação.
Nunes; 39 pronunciamento: pela injuridicidade.
Completada a instrução da matéria, fica adiada a votação por falta de
número.
-14Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seriado n'i' 267, de
AO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) Há oradores inscritos.
1976, do Senador Itamar Franco. que estabelece critérios para a aprovação de
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton cabral.
projetas florestais. e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB. Lê o seguinte discurso.)-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade;
Sr. PreSidente, Srs. senadores, estamos nos últimos dias da presente legislatu-de Agricultura, contrário; e
ra e no limiar de uma nova década. Os aDas 70 estão acabando. Novas são as
-de Finanças, favorável.
esperanças no horizonte que se alarga a partir de 1980.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 462/79, do Senador ItaNesta, como na outra Casa do Congresso Nacional, a preocupação domar Franco, de adiamento da discussão.)
minante é com a reformulação do quadro partidário, certamente um passo de
grande importância na evolução do processo politico. Porém, meus caros Se-15nadores. essas mutações de natureza estrut.ural no campo político provocam
DiscussãO, em primeiro turno (apreciação preliminar de juridicidade nos semelhante estado de espírito e até maior apreensão, quando nos voltamos
termos do art. 296-do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' para outros componentes do Poder Nacional, e nos fixamos por exemplo, na
192, de-·1979, do Senador Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autó- economia de uma área geográfica onde estão 35 milhões de brasileiros.
nomos o direito ao 139 salârio, e determina outras Providências, tendo
É a velha e repisada grande questão nacional- o que fazer, e como fazer
para conduzir a melhor destino esses milhões de habitantes da Região NorPARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
-de Constituícão e Justiça, pela injuridícidade, com voto vencido, em deste. Como incorporar ·essa gente ao progresso nacional.
separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadores FranA imensa maioria acostumou-se a viver na crõnica carência de meios e de
co Montoro e Raimundo Parente.
oportunidades. Uma perigosa acomodação porque, a qualquer momento,
(Dependendo da votação do Requerimento n9 455, de adiamento da dis- enipurrados por forças deSagregado-ras, Passem a um esmo tempo exigir satiscussão.)
fação de suas necessidades básicas. São carências que estimulam a exploração
político-eleitoraL E sabemos todos que o País não-está em condições de resolO SR: PREsiDENTE (Gabriel Hermes) -Passa-se, pois, ao Item 12: ver extensivamente, nem a curto prazo, as justas reivindicações do povo norDiscussão, em turno úriiCo, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 71, deStino. São eVidentes as limitações do Governo diante da conjuntura desfade 1976 (n• 1.315/75, na Casa de origem), que introduz acréscimos e vorável que nos envolveu, a partfr de 1973. Mas, com o pouco que dispomos,
e a despeito da luta antiinflacionária, ê passivei fazer muito, desde que saiba·
modificações ha Lei dos Registras Públicos, tendo
PARECERES, sob n• 933, de 1976, e 564, de 1979, da Comis- riJos dar racionalidade, ao uso dos recursos reconhecidamente escassos. A
reorientação na apreciação de determinados recursos seria um bom começo
são:
-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: favorãvel, no dessa racionalização.
Dentro de mais trinta dias retornaremos aos Estados por força do recesmérito, nos termos de Substitutivo que apresenta; e 29 pronuncia~
so parlamentar. Voltaremos à rotina dos contatos com a dura realidade local,
mento (reexame solicitado em plenário), contrário.
onde somos, naturalmente, levados à atitude crítica e a imaginação de soM
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
luções.
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada
A cada ano que passa nos julgamos mais preparados para apontar o que
para a próxima sessão, por falta de quorum.
fazer, e o como fazer, para mudar a expectativa pessimista. Mas, a verdade é
que a nossa vivência e o cOnhecimento do meio pouco tem sido considerado
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 13~
pelos responsáveis da administração pública federal. Agora, com a nova conDiscussãO, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 44, juntura política, estou convencido que os apelos e sugestões serão levados na
de 1978 (n9 1.118/75, na Casa de origem), que institui a obrigatorie- devida conta.
dade de declaração de bens para o exercício de cargos ou funções em
Creio que o isolamento circUnstancial da classe política tenha sido a raempresas públicas ou assemelhadas, tendo
zão da inexpressividade dos muitos e renovados programas montados para o
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 773 a 775, de 1979, das Nordeste. A falta de profundidade dos mesmos, ou em outras palavras, a su'
Comissões:
perficialidade que nunca permitiu soluções duradouras. Dai, a grande aspi- de Constituição e justiça;
ração nacional da redução das disparidades regionais, se perpetuar no tempo.
- de Economia; e
Com a passagem de ano, e o ingresso na decisiva d~cada dos anos 80,
- de Serviço Público Cl>U.
forçosamente abrem-se novas perspectivas. A equipe do Presidente João Figueiredo sabe, e está dizendo todo dia, que já o ano de 1980 será a fronteira.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Ou arruma-se a vida nacional ou mergulharemos em imensas dificuldades.
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
O Governo do Presidente João Figueiredo goza da confiança do povo
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão, em virtude da
brasileiro e está trabalhando árdua e intensamente. em todas as direções.
falta de número, em plenârio, para deliberação.
Há poucas semanas o Presidente esteve, mais uma vez, no Nordeste. ViO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Esgotada a matéria da pauta. sitou a Capital pernambucana, ocasião em que, na SUDENE, definiu a orien·
Passa-se à apreciação do Requerimento n'i' 466, lido no Expediente, de tação geral às agências de desenvolvimento participantes da ação governaautoria do Senado:r;- Paulo Brossard, pelo qual solicita autorização do Senado mental.
para aceitar missão do Executivo.
Porém, foi em pronunciamento anterior, em setembro deste ano, nomes~
Solicito ao nobre Senador Aderbal J urema o parecer da Comissão de mo local, que o Presidente anunciou seus compromissos para com o NordesRelações Exteriores.
te.
Algumas de suas afirmações, por serem muito significativas, proporcioO SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE. Para emitir parecer.)nam um bom roteiro à análise da problemâtica regional.
Sr. Presidente~-a Comissão de Relações Exteriores sente-se perfeitamente inSão palavras oficiais, em setembro passado, sobre o papel da SUDENE.
tegrada com a indicação do nobre Senador Paulo Brossard para, como obser-'
"Serâ necessário ... reequipar a SUDENE ... valorizando os re-·
vador parlamentar, representar o Brasil na ONU.
Apenas, pessoalmente, como relator da Comissão Mista que estuda a recursos humanos que são seu principal capital..."
forma partidária, sendo S. Ex• um dos seus membros, lamento que, na dis"Serâ preciso, também, que a agência possa adequar os projecussão da matéria, S. Ex• esteja ausente de_ nossa Comissão. Mas, como relatas aos fundos disponíveis e previamente conhecidos cm bases plutor dá matéria que V. Ex• pôs igora em discussão, quero manifestar~me com~
riánuais.,,"
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.. Retomar sua função eminentemente platlejadora e coordena~
dora - sem prejuizo da competência dos outros Ministérios e da
autonomia dos Estados e Municípios."
'~Agir como estimuladora será melhor - e mais proveitosa do que administrara-liberação de dinheiros escassos ... "
'Porém, ... mais importante ... serã a tomada de posição frontal
relativamente à grande pobreza que resiste e subsiste no Nordeste.''

concoirência, o mesmo Ministro concorda· com proposta do DNOCS para
retirar as verbas e suspender o projeto, sem qualquer consideração ao compromisso do Presidente.
Somente depois da posse do atual Ministro Mário Andreazza este assunto voltou a merecer prioridade e, fi~almente, em setembro de 1979 é que a
concorrência para construção foi lançada.
Perdemos três anos. A mesma coisa aconteceu com a construção do Açu·
de Orós, no Cearâ, e com tantos outros vitais empreendimentos. Este vaiE disse mais ainda:
vem, tem sido invariavelmente um sério óbice em cada período governamen"A ação federal no Nordeste tem por objetivo atingir a acele- tal.
A seca fo.i historicamente o grande agente de mudanças na política de deração necessâria para que a região possa, em prazo certo e razoável,
atingir os mesmos niveis de desenvolvimento do Brasil como um to- senvolvimento para o Nordeste. Durante muito tempo os órgãos montados
do!. .. em termos de produto interno, como de bem-estar social, de na Região se preocuparam com planos de emergência, e somente após a
qualidade de vida, como da posse dos bens que a tornam mais ame- criação da Sudene é que se pensou em disciplinar a economia regional. Porém
na ... em termos de repartição dos frutos do trabalho entre todos e o esforço concentrou-se, basicamente, na montagem de uma infra-estrutura
não apenas entre uns poucos ... enfim que os beneficiários do desen- urbano-industrial.
Quando o Presidente Figueiredo, em sua primeira visita à SUDENE,
volvimento do Nordeste sejam todos os brasileiros. Pois não haverã
abordou os grandes empreendimentos na Região como "estrelas luminosas
Brasil próspero com Nordeste miserável."
do seu presente ou do seu futuro", citou entre outros:
Ao longo da História, desde os primórdios da_ República, a começar com
........ a petroquímica, da Bahia;
a fundação do DNOCS, em 1909, no Governo de. Nilo Peçanha, todas as
_ a cloroquímica, em Alagoas;
grandes figuras nacionais, manifestaram-se ostc~iiSivB.mente pela necessidade
_ 05 portos de Suape, em Pernambuco; Aratu, 03 Bahia, e Itaquí, no
de uma vigorosa ação governamental para .. salvar o Nordeste".
Maranhão~
una Paraíba ao Cearã se farãó, simultaneamente, a grande e média açu_ os recursos minerais de Sergipe;
_ 08 distritos manufatureiros de Campina Grande e João Pessoa.
dagem e irrigação para a cultura intensiva -pCrffianente nas planícies, capa~
zes de grandes reservas de água nas proximidades" ..... o problema da água na
Disse 0 Presidente que nerihuma história do progresso do Nordeste braregião semiârida tem variadas soluções, apontadas pelas condições muito di~ sileiro estaria completa se Dão se analisássemos programas como 0 POLOferentes do meio físico" ... "*que convenientemerite aproveitadas, darão as di- NORDESTE, 0 fortalecimerito da irrigação, 0 ProjetO Sertanejo, 0 desenvolversas paragens soluçõ~ ~ue cada um reclma,, ~ais que sufiCiente para uril vimento da agropecuária à controle de enchentes, a recuperação. dos vales, os
grande progresso economxco, capaz de se equiltbrar no decurso do tem por programas de promoção social e de apoio às regiões metropolitanas de Salvacom 0 resto do País".
.
, .
dor, Recife e Fortaleza, que, sob o comando do grande Presidente Ernesto
Estas palavras, meus car~s Senadores da Repubhca, _foram lembradas Geisel, tiveram notável expansão, e alguns criados em sua administração.
agora~ outub~o p.elo atu~l _dtretor do DNoc;-s. Engenhetro ~swaldo PonEntretanto, a despeito da variedade desses programas e projetas, 4? da
te?, ao cttar o pnmetr? admtmstrador d~que}e_ ~~ão, o Engenhetro_Arro~ado mobilização de instituições publicas e privadas, o fato marcante, em todas as
L~sboa, que .as profenu em 1913, em confere~cia n~_ Clu~e de Engenhana do é ocas, foi sempre o acentuado grau de insuficiência dos mesmos, em relação
R10 d:: Janeiro. Passados 70 anos, repetem-se as dtscussoes sobre as mesmas àppotencialidade regional, em recursos humanos e materiais.
O Presidente João Figueiredo, em sua fala de outubro em Recife, ressaiquestoes.
'd
_
Sr. Presi ente, Srs. Sena~ores,
.
.
. tou, alem da continuidade, como palavras mágicas na solução da problemâti·
. Os Par!am~ntares da Rcgtão Nordestma na presente legtslatura, sem dxs- ca re ional a coordenaÇo e a cooperação. E na referida solenidade determitmção P~~tldân~, voltaram c?m os mesmos argumentos, os mesmos enfo- nou :seus 'Ministros que, udentro da ação setorial da competência de cada
.
.
.
um, fosse atribuída aos_ programas a executar no Nordeste a prioridade equiques, de tgual dtmens~o aos do pass~do,
t;mbro-~e do dtscurso que Alctdes Carneiro pronuncm, em fevereiro valente à sua dimensão física social, econômica, política e humana,"
de 19 3, na Camara dos Deputad~s, quando o ~ovo da Paraíba estava sendo
Srs. Senadores, se aprofundarmos 0 exame, ver-se-á que a superficialida·
tortura~o. p~lo flag~lo da seca. N~s, n~r~eshnos, sabemos qual o nosso de das medidas adotadas nunca permitiram a precisa e indispensâvel a~ão
grande tmmtgo, qua a c.aus.a desse mfortunto gue, vez P.~r outra, nos ater- equivalente à dimensão dos variados e gigantescos problemas, como sempre
desejaram os Presidentes.
menta: é a falt~a de con~nmda?ena aç~o d~ G'?verno... .
Em 1979, e o próp~t~ P~estdent~ Joao F~gueuedo que volta a dest~car a
Por falarmos em dimensão, imaginemos um país com mais de dez mifigu~a ~aquele mesmo ~m~tgo de vmte e sets anos atrás, ao caractenzar _a Ihões de habitantes do que conta hoje a Argentina, porêm com uma fração de
contmuxdad~ como .a ~rrmet~a preocupação do Governo. Uma palav~a ~ág1- sua renda per capita. Em 1977 a renda regional do Nordeste equivalia a 35%
ca. de .excepc10nal.s!gmficaçao quando ~~refere ao Nordeste. Sem duvtda, o da btasileira (USS 382,5 sobre USS 1.092 ,9), enquanto em 1968, quase dez
pn~e1ro dos grandes ?bstãc~;os para mcorporar o Nordeste no processo anos antes, essa mesma renda per c,apita representava 42%(USS 258,3 sobre
nacwn~l de desenvolvimento . (I PN? 1972/74). .
.
US$ 615,4). Houve, portanto, um decré•cimo.
Ahãs, se fizermos uma retrospectiva do que f~I p_rogramado e realizado
0 ex-Presidente do Banco do Nordeste, 0 Economista Nilson Holanda,
no Nordeste, vamos encon~rar ~ ..m~l da desco?hnutda~~ dos .orçamentos- faz comparações da renda per capita do Nordeste com alguns países, citando
progra~~s, agravados _!lel~ mefic1enc1a da mãquma admtmstr.attva, pelas.su- dados de 1975, para mostrar a igualdade com Honduras e inferioridade com
perpostçoes .de competenctas c~ncorrentes, ex~essos bux:_ocrá!tco~, comphca~ 0 Paraguai (USS 570), com 0 Equador (USS 530). o Nordeste estatia melhor
do que a Bolívia (US$ 320) e 0 Haiti (USS. 180).
dores este~ Igualmente denun~ados ~elo Presidente Joao FigUeiredo.
Em dtscurso neste plenárto, precisamente em 23 de agosto de 1974, deSô O conheddo "Polígono das Secas" conta cerca- de 15 milhões de habimostrávamos a· diminuição de recursos federais aplicados no nordeste em tertantes, ou 44% do total regional. Apesar disso, os projetes que estavam Cill ·
mos relativos a 1970, e a falta de cumprimento das metas estabelecidas.
Se no paSsado a principal causa do atraso no crescimento econôl!l~co çra execução pelo DNOCS em meados de 1976 visavam beneficiar 50 mil
de planejamento, provocando ineficiência na destinação dos já insuficientes fammas, cerca de 300 mil pessoas, e·m torno de 2% da população da área mais
recursos públicos, posteriormente o grande mal passou a ser a irregularidade crítica. Embora na época apresentado como a revitalização daquela autarna liberação das verbas, ou o adiamento de projetas, provocando a desconti· quia, sua ação era de fato bastante superficial.
nuidade na administração dos programas.
Sabe-se que a programação financeira do DNOCS foi reforçada at~
Um típico exemplo de como vinha funcionando a mãquina do Minis- 1.985. Prevêem investimentos da ordem de Cr$ 25 bilhões, afora recursos protêrio do Interior, órgão diretamente respo.nsâvel pelo desenvolvimento regio- venientes de convênios, sob a orientação do III PND. Só para irrigação estão
nal. Após ingentes esforços da bancada federal da Paraíba no Congresso Na- reservados Cr$ 14 bilhões, ou seja, 56% deste total. Serão cerca de CrS 3 bicional, o Presidente Ernesto Geiscl decide atender, quando em visita a João lhões por ano, a serem aplicados em zonas onde a disponibilidade l~cal de áPessoa, em junho de 1976, a velha reivindicação das obras doAçudeAcauã, gua decide a sobrevivcncia. Cerca
ér$ 5 bilhões serão destinados a novos'
no rio Paraíba, portanto, um compromisso público do Presidente para com o açudes públicos.
povo do meu Estado.
Entretanto, cabe lembrar que só a partir de 1971 é que surgiu a preocuO Miitistro do Interior ã.utorizou o· DNOCS ·a eiaborar o projeto e as pação de aproveitar racionalmente as margens dos rios e açudes para a irriverbas foram aloCadas. Passaram-se dois anos. Quando.se falava em edital da gação. Mesmo assim, apenas 21 projetas estão cm operação, embora os açu4
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des soh a administraçãÓ do DNOCSjâ represem mais ae II bilhões de m< Os
·o SR. PRESIDENTE (Ga,stão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
planos novos falam de mais 20 projetas.
S,enador Lenoi~ Vargas.
·
Mas voltemos à tese. da superficialidade. O DNOCS proclama que, dada
a limitação dos recursos hídricos disponíveis, somente 2% das terras do No rO SR. LENOIR VARGAS. (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte disdeste podem ser irrigadas, e daí o novo interesse por projetes de agricultura curso. Sem r.evisão do oradOr.) ......:. Sr. Presidente, Srs. Seitadores:
de sequeiro. Indiscutivelmente a dimensão dos programas de irfigação,
O Estado de Santa Catarina tem uma tradição de alto desenvolvimento
levando-se em conta se há bastante água represada ou não, não é naçl.a anima-. na sua ·suinocultura .<?-_ especifj.cam.ente, na região do Vale do Rio do Peixe e
dor se a pretensão é segurar o homem ao campo e Partirmos para a cons- no extremo Oeste catarinense, encontram-se localizados os mais densos plantrução de uma autêntica civilização tlii'ã.l. Os resultados por unidade familiar, téis de criação de suínos, de alta lin~gem, no Estado, e dentre os Municípios
já comp.l'õvados, são bons, porém a população beneficiada é inexpressiva.. do Oeste cataririense, tem um destaque CSpCCíal o Município de Concórdia,
Mais alguns exemplos demonstram a superficialidade dessas ações do Go- ondejã se tem r~lizado.- pela sua. expressão nacional na suinocultura brasiverno Federal até agora. No Projeto de Morada Nova estão apenas 450 leira- a exposição. nacional de·suínos.
famílias, no Projeto Curu-Paraipaba estão 463 famílias de um total previsto ·
Tem sidO cada vez. mais intensificado o trabalho pioneiro iniciado nade 1610, e mais 'outros sete Projetas, todos no Ce~rã. No Piauí o Projeto La- quele Município e, depois, aiÍlpliadci para toda a regiãO do Oeste catarinertse,
goas abriga 120 famílias, ·no va]e do Gurguéia, Município de Cristina Castro, n() -~perfeiço"aine~tri.çla criaçã_o~ e d~ sÚinÕcultura, em ~anta Ca'tari'na. TantO'··
estão 46 falnnias, de um total de 90. ~té.1978, com outro.s dois projetas no qUe, no MUniCíPio de Cóncórdia, está. sediada a Associação Catadnensede
Piauí, empregaram-Se cerca de 300 famílias. Nos Estados do Rio Grande do .Criadores' de Suínos que tem, ao que parece, desenvolvido uma ação muíto
Norte, Paraíba e Peni.ambuco estão trabalhando_ 68.3 familias. Na Bahia, 4 intensa para a afirmação da linhagem da suinoculturà brasileira.
Recebi agota, Sr. Presidente, u~a éorrespbndêD.cia proveniente dessa
projetes em implantação. O primeiro- de Brumado, d~yerã .abrigar, 550
famílias. Não há dúvidas, de que nessa marcha esses projetas não absorve- Associação, que é, no meu- conceito, da. maiS aita Í'esporisabilidade. E esta
.corresp~mdênçia- pelo teor das deliberações tOmadas pela Associação Catariam sequer ~ população correspondente ao crescimento vegetativo.
Devo salientar que avulta nos trabalhos· do DNOCS o Projeto SertanejO, rinense de Criadores de Suínos, pefa repercussàÇ> que pode ter com referênlançado em agosto de 1976 pelo Presidente Geisel. Até o presenté ~tavam em
.
cia à Asso~iação Brasileira fie Criadores de Suíno::a- ã~hei conveniente regis·
operação apena. s 23 núcleos dos 40 ·previstos, dentro da imensi'dão de uma trar nos Anai·s do Senado , para que a pa rt'eacusa d a t en h aaoporum
t 'da d e d e
área de 860.000 kml.
,
vir trazer os seus esclarecimentoS ao conhecimerito. dOs- representantes do poNa Parafba, o ~úc.Ieo de Coremas, do Projeto Ser~anejo, abrangendo vo.
282.700 hectares em terras de oito Municípios do Sertão~ onde se localizam 5
O documento, Sr. Presidente. está vazacto nos seguintes termos:
mil e 800 estabelecimentos agropecuârioS:, foram alocados," em 1978, apenas
CrS 10 milhões, dos quais liberados Cr$ 7 milhões, Portanto, de uma minguada· verba, ainda co,rtaram 30%.
.
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SU!NOS
Agora, o MiiJ,istr_o Mário Andreazza manda qu~ se eleve esse número
·· 0(. Clrç. n• 1.154/79
para 200 núcleOs, .e por ano deverãQ ser implantados 2.5()0 projetes em proSr. Senador:
priedades particulares, estando previstos recursos de CrS. 1,5 bilhões para
1980. A ineta prevê a construção de 150 açudes públicos, 10.000 pequenos
Os criadores de suínos do Estado de Santa CatariQa, -Associaaçudes particulares e 10.840 poços, al~m de barragens sucessivas, para a peredos à ACCS, .responsável por 53,5% do Registro Genealógico de
Suínos Brasileiros (1978), reunidos em Assemblêia Geral Extrã.ordinização de alguns rios nordestinos, com o emprego de Cr$ lO bilhões. Vê-se
que neste particular essas metas, se efetivadas, alcanç"areffios a economia de
nária, nesta data, deliberaram por unanimidade o seguinte:
Considerando:
'
escala.
- Que· a atual Administração.da ABCS nãO mais representa a
Sem dúvida trata-se de uma arrancada violenta nunca vista até então.
vontade ç os intCresses- da grande maioria dos ·criadores de suínos de
Acreditamos que deSta vez o conceito da superficialidad.e desapar~ça de nosraça do Brasil;
.
sos debates no que concerne aos recursos hídricos. ~ como diz. o Presidente
:-Que sCu Presidtbnte--vítilício·sempre se.ele:Seu sem qualquer
' Figueiredo - ..aprovei em setembro último o mais abrangent~ programa de
representativ.idade· à nível nacional;
qu'e se tem noticia, no aproveitamento dos recursos hídricos da região semiárida".
·
·
- Que o mesmo _está. atuàndo em .flagrante desrespeito aos
princípfOS feder'ativos, ínlefferindo diretamente nos Estádos e
O mesmo enquadramento cabe ao .POLONORDESTE, lanÇado em ougranjas na· tentativa de tumultuar as entidade representativas dos
'ubro de 1974, por iniciativa do Presidente Geisel, de excepcional importânEstados;.
.
.
cia, por inaugurar no plenejameilto regional o conceito de integração. Cabe
ao POLONORD~STE promover o desenvolvimento e a modernização do
-Que a a:tual estrutura da A'BCS·é imutável,- por marlobras do
meio rural tendo Como política o aumento da produtividade atravês de ·uma
atu!il Presidente para Se manter no poder-já que os estatutos só pode~ão ser modificados por Assembléia Geral onde não se respeita· o
agropecuária e~cai:, trabalhada por uma mão-de-obra de melhor qualifi·espírito federativo;
·
.
·
cação. O objetiVo' ~intese, por esse carillnho rãcional, é elevar a renda inaivi. . . :. . Que. esta estrutura tem se mo&trado arcaic~, inadC:quada,
dual com a melhor estrutura de emprego.
A" concepção do POLONORDESTE implica na ·integração das insti·
ineficaz e inoperante tanto-- na reprtsentativiôade como na defesa
dos·-legítimos-interesses da Suinocultura Nacional;
tuições e dos recursos financeiros, ao nível da União, Estados e MunidpiQs, e
que, por atuar de forma concentrada, pode levar a rendimentOs surpreenden--; Que ·a ~onti~uar: o afual ímpasse, estará em risco o patrimô.
nio genético da suinocultura nacional, pelo desrespeito à' grande
tes. Porém, vale resSaltar, na proporção ·dos investimentos.
A abrangência deste Programa é conheci<;io por todos aqui. O que me
. maiória dos priadores ·e, rebanho de r~produtores do Pafs, pois hOje
preocupa, e: que as verbas destinadas estão sempre aquém das reais necessidaapeoas 25% dos animaiS puros estão ·sendo controlados pela ABCS;
des, quando_·procura-se eliminar bolsões de pobreza e minimizar atrasos em
- Que .deve ser preservado o patrimô.nio gcinético, técnico e
500 municípios, ocupando 600.000 kffi 1, com 11 milhões çle habitantes, cerca
material· acumulado pelos .criádores brasileiros até hoje, e existente
rta ABCS;
.
.
de 70% de tóda a gente que vive no Pol!gono das Secas.
·
-Que a ABCS é incompetente. e despreparada para acompaSr. Presidente, Srs. Senadores:
nhar o atual nível de desenvolvimento da suinocultora brasileira.
InterrompO neste ponto as considerações, porque me proponho a voltã.r
Vêrit prop~r:
·
a esta .tribuna com alguma contribuição da nossa vivência e experiência. Aht_- .;)eJa OC\..1~t~da pelo Ministério .da· Agricultura a lnterda neste mês de novembro espero abordar e sugerir medidas concreta~ para a
. 'llençãd na ABCS, ·para salvaguardar a entidade e os legítimos inte.:.
reformulação da política regional, face à iinperiosa necessidade de atingir
. resses dos criadores l;lra$ileiroS, pem ~omo o Ministério da Agriculaqueles objetivos que O Presidente Figueiredo anunciou e, a nosso v.er, s~m a
tura· reassuma de'imediato o ~eg.istro dcnealógico no Brasil, até sumontagem de uma nova estratégia que elimine, de uma vez, ·aqueles pbstácu·
Jiciente definição da .situação; ·
los da descontinuidade e d3. superficiali<;fade, élificilmente vereffios realizados
-Seja criado um Progr3.ina Nacional de Apoio à Suinocultuos desejos do Sç:nhor Preside.nte. da Repú,blica. pretendo submeter essa estrara, iittegrado por· todos os órgãos envolvidos no setor à nivel de
.
tégia a debatf:: ne&te Plenário.
cada E!itado e que o serviço de Registro GenealógiCo passe a ser
Por enquanto é só, Sr. Presidente, e muito obrigado. (Muito· bem.J. Palp:irte inte~rante deste· Programa, a nível Estadual, como importante
mas.)
meio de Melhoramento Genético.
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Nesta oportunidade, também, por unanimidade, os criadores
catarinenses decidem:
- Reafirmar o total apoio à Federação das Associações Estaduais de Suinocultores do Brasil (FAESB), como a legítima representante dos Criadores de Suínos do Brasil e o empenho da Direção
da ACCS em favor da consolidação ·do movimento;
- Solicitar o reconhecimento e oficialização do Registro Genealógico a ser cfetuado pela FAESB, atendido o regulamento exis~
tente, bem como chamar a atenção para o fato de que, hoje, 75% dos
animais puros, do Brasil, estão fora do controle da ABCS e é urgente o reconhecimento da FAESB para sua legalização.
Sendo o que se apresentava para o momento, aproveitamos
para enviar as nossas.
Cordiais Saudações. - Paulo Tramontini, Presidente da Associação Catatinense de Criadores de Suínos.
Parece-me, Sr. Presidente, que se trata de uma situação excepcionalmente grave, que pode atingir a idoneidade dos regístrOs'dos anímais puros e atingir a limpidez genética daqueles que buScam, nas linhagens melhores, o aperfeiçoamento da suinocultura brasileira.
Por esta razão, Sr. Presidente, ê: que dei conhecimen~o ao Senado desta
correspondência na expectativa de que o órgão nacional, que é acusado - e
que aqui se diz que detêm apenas o registro de 25% dos animais dignos de serem registrados, pela sua linhagem - venha dar uma explicação, para que se
possa, então, com ·conhecimento inteiro de causa, provocar o Ministêr.io da
Agricultura para um pronunciamento e uma decisão em torno de matêr1a tão
importante para a suinocultura brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bemt)

O Sr. Mauro Benevides (MDB nobre Senador?
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Permite V. Ex• um aparte,

ES) -

Pois não.

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE)- Acredito que nós não devemos
perder a oportunidade e assegurar o rito regimental da urgência para o projeto de V. Ex• seria, realmente, ideal que o Senado tivesse ocasião de
manifestar-se em torno dessa importante propositura, antes da realização
desse congresso em Brasília, com início previsto para o dia 19, conforme
anuncia V. Ex' Irei manter contato com o Líder da nossa Bancada, Senador
Paulo Brossard, e logicamente com a Maioria, que terã que assentir na concessão da Urgência, para que uma ação coordenada das duas Bancadas possa
viabilizar a sua iniciativa, de extraordinãria significação para resguardar o interesse público.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
Ex•, que vem robustecer a tese e gostaria que uma providência fosse tomada
nesse sentido, porque irei lã, mas o Senado, a Bancada do MDB, ou a Bancada da ARENA podia se fazer representar nesse seminãrio, que é de resultados
práticos inestimáveis para as repartições públicas do Brasil inteiro, não só de
Brasília, na esfera federal, estadual e municipal.
Este é o registro que faço, Sr. Presidente, certo de que haverâ alguma repercussão. Se i imprensa pudesse fazer um registro sobre isso, seria valioso
para o Seminário. Âs Vezes, Sr. Presidente, faZemoS seis ou sete comunicações
.em uma sess.ão e não merecem as honras de uma linha da imprensa. Isso não
tem importância, porque não é pelo assunto que se diz, mas pelo valor do Se~
nador. Mas seria interessante que se noticiasse o Seminário, sobre Licitações
e Contratos ...

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Se fosse pelo valor do Senador,
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
o nome de V. Ex• figuraria nas manchetes de todos os nossos órgãos de divulgação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - O aparte é tão inconseso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
qUente que eu nem dou respota a ele.
Realizar-se-ã em Brasília, nos dias 19 a 23 do corrente, o I Encontro
Assim, Sr. Presidente, este era o registro que eu queria fazer, agradecensobre Licitações Públicas, sob os auspícios da Assessoria :Empresarial e dare- do a gentileza do nobre Senador Mauro Benevides.
vista Licitações e c_ontratos. Como somos a~tore~ de um projeto ~Õbre. liciMas, Sr. Presidente, às vezes fazemos sete comunicações, como fiz ontações que jâ se encontra em tramitação na Cãsa e (iue teve, de parte dos Tri- _tem. e não merecemos uma vírgula nos órgãos de Imprensa, e há assuntos inbunais de Contas dos Estados e do próprio Tribunal de Constas da União, teressantes, tais como essa resistência aos empréstimos aos Estados e aos
manifestações favoráveis, faço esta comunicação, no sentido de que possa municípios, e isso não merece uma vírgula. Mas não tem importância. O que
chegar ao conhecimento de 242 Departamentos _de_ Compra~, aqui de Brasília, quero é estar bem com a minha consciência.
de entidades oficiais de Brasília, a fim de participarem do c~ngresso que vai
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
reunir, talvez, milhares. de participantes vindõs de Estados vizinhos, do Rio
de Janeiro, de São Paulb, Belo Horizonte e outras capitais.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao SenaSr. Presidente, o seminário serâ realizado de 19 a 23 de novembro, no ho- dor Mauro Benevides.
rário de 19 horas e 30 minutos às 22 horas e 30 minUtos, no auditório do
CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, siO SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte distuado à Av. W (3 Norte, Quadra 508, Brasilia.
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste sentido desejo fazer a comunicação porque há mil ç duzentas em~
Segundo decisão da Mesa do Senado, o Congresso Nacional deverá
picsas que estão interessadas no assunto, sendo que só aqui em Brasíiia exis- reunir-se, na noite de vinte e um de novembro, para votar a mensagem pertitem duzentos e quarenta e dois departamentos de compras.
· nente à Reforma Partidária.
Quero trazer ao conhecimento da Casa qúe hã dias recebi, no meu gabiAntes disso, a Comissão Mista, integrada por 11 Deputados e 11 Senanete, a visita de um desses chefes de departamento e pelo que ele me contou a dores, emitirâ o seu pronunciamento em torno das quinhentas e tantas emenrespeito de licitação, de fornecimento de material de papelaria à repartição, - das apresentadas à redação final oficial, cabendo ao ilustre Relator, Senador
pude constatar que as diferenças de preço, Sr. Presidente, são astronómicas. Aderbal Jurema, a importante incumbência de oferecer o parecer respectivo.
Só isto vale a pena ser levado ao conhecimento desses departamentos, para Quanto a mim, Srs. Senadores, entendi de meu dever apresentar seis emendas
que tomem conhecimento do assunto. Ele recebeu um orçamento de uma pa- ao projeto encaminhado ao Congresso pelo Senhor Presidente da República.
pelaria que estava habituada a fornecer à repartiçães oficiais e depois foi cote- Uma delas, propondo a· extinção da sublegenda, instituto artificioso que é
jar esse orçamento com outras papelarias; a diferença é astronômica, Sr. Pre- considerado, indiscrepantemente, coino incoinpatível com a estrutura plurisidente.
partidária que o Governo pretende estabelecer no País.
Então, como esse seminário vai ser realizado sob os auspícios desta revisEminentes Senadores também tiveram idêntica iniciativa, encaminhando
ta Licitações e contratos, cujo diretor, Dr. Roberto Mescaldes, é um lutador à Comissão Mista emendas promovendo a supressão da sublegenda na legispara a implantação de no_r_ma~ rígidas de concorrência, de licitação_ pública, lação eleitoral brasileira. Por outro lado, Sr. Presidente, uma outra emenda,
eu gostaria, Sr. Presidente, que essãS entidades de Brasília, os 242 departa~ que interessa diretamente à comunidade de Brasília, foi por mim apresentada
mentes de compra da Capital federal, tomassem conhecimento e remetessem a esta importante matêria. Trata-se da emenda 269, através da qual instituo
para lâ um representante a fim de tomar conhecimento do que ali se vai dis- como requisito fundamental para o funcionamento de partidos políticos, a
cutir.
existência de diretório no Distrito Federal. Com isso, vamos possibilitar a
Sr. Presidente, sou o autor de um projeto que recebeu elogiosas referên- participação do brasiliense no processo político brasileiro, pondo fun a essa
cias de alguns Ministros do Tribunal de Contas da úi:iião, recebeu doutos su- fase de total marginalização, que tem trazido frustração democrática para
plementos do Dr. Sebastião Afonso, que é assessor do Tribunal de Contas da mais de um milhão de brasileiros aqui residentes.
União e· que apresentou ·um trabalho sobre 0 · qual vazei 0 meu projeto de lei.
Esta emenda, Sr. Presidente, para a qual encareço o apoio decidido dos
Como autor, portanto, deste projeto de lei, que já estâ em trRmitação no preclaros Senadores e dos integrantes da outra Casa do Congresso Nacional,
Senado, e que estabelece para todas as repartições públicas do Governo', fede- está assim redigida:
"O Art. 14 da Lei n9 5.682, cuja alteração é pretendida pelo art.
rais, estaduais e municipais, a obrigatoriedade da licitação e da concorrên~
da...
'
19 do Projeto, será acrescido do item III."
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Tt:a~a~se de -medida. que poderá afogar o mercado .brasileiro de drc~itos
14. Funcionarâ imediatamente o partido político que, integrados, atingindo particularmente a única empresa genuinamente nàciono Tribunal Superior Eleitôral, ·tenha:
nal qu'e opera no setor, que é a Transit.
O compromisso do Brasil, Srs. Senadores, deve ser o da busca de SQ·············~·-····································
..................... ·.·-··· ................... .. luções nacionais para proble.mas nacionais.
Diretório do Distrito Federal."
Neste momento, conforme denúnda veiculad~ pela Imprensa, a Philips
do Nordeste S.A., tenta através de projeto apresentado à SUDENE, que estã
J ustifi<:açio
sendo examinado pelo departamento daquele órgão, ampliar de 5 para 42 miTem-se constituído antiga as-piração de todos os segmentos de lhões de unidades de circuitos integrados, a capacidade de produção de sua
opinião pública de Brasília assegurar-se, aos brasilienses, o direito à fãbrica instalada no nordeste.
rCpresentação política, quer a nível de Congresso Nacional, qu~r de
O argumento principal invocado pela empresa multinacional, é o de que
Assemblêia Legislativa.
a ampliação estímulada o desenvolvimento social da regiãO, com a: cria_ção de
Propostas de E;q1~nda Çonstituciõnal, inclusive 1 _foram jâ sub- 3.68 novos empregos, além da geração de divisas com o aumento das expor~
metidas' à apreciação do nosso Parlamento, sem que, até agora, haja tações anuais. Ora, Srs. Senadores, o argumento não é válido e a medida pleisido concretizado aquCie anseio, de conot~ção eminentemente de- teada co_ntra_ria o ve_rdadeir:o üiteresse nacional.
mocrática.
Aliás, quere-mos ressaltar a posição lúcida e honesta assumida pelo re, A instalação de Diretóriá no Distrito Federal seria o primeiro presentante do Ministério da Fazenda, na reunião do Conselho Deiíberativo
passo para o acolhimento de tão legitima reivindicação, abrindo as- da SUDENE realizada no último dia 28 de setembro, quando aquele Consesim, novas perspectivas de participação no processo político aos lheiro, apesar da pressão exercida pelas autoridades estaduais, assumiu uma
seus habitantes.
posição nacionaHsta e corajosa, sõlicitando que se aguardasse uma definição
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1979.- Senador Mauro sobre a política nacional, de componentes, que atualmente está sendo exami~
Benevldes.
nada pelo Governo, para tão-somente depois, responder à consulta formula~
da pela Philips Eletrônica do Nordeste S/ A.
Durante o dia de hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi m·anifesSr. Presidente, Srs. Senadores, temos denunciado desta Tribuna abusos
tações encomiásticas de apoio decidido, de solidariedade integral de líderes cometidos pelas multinacionais, que através de seus HLobbies" muito têm feido empresariado de Brasília, mais precisamente, do Sr. Newton Rossi,_Presi· to contra os legítimos interesses do País, mas neste caso parece que se conse1
dente da Federação do Comércio, e do Sr. Aziz Lindenberg Cury, Presidente guiu persuadir o próprio Governador de Pernambuco
que, ao final da reuda Associação Comercial. Ressalte~se que eSSf!S duas entidades, paira,ndo aci· nião do Conselho Diretor da SUDENE (dia 28-9-79), segundo denúncia tamma de interesses partídãríos, têm pugnado no sentido de assegurar a autono- bém publicada na Imprensa, pediu a todos os presentes "'que não levassem
mia polftica de Brasma, quer através de representação no Congresso Nacio- em consideração as palavras do representante do Ministério da Fazenda".
nal, quer, até mesmo, de u~a Assembléia Legislativa, como prete~deu o
O que pretende a Philips, através da carta-consulta encaminhada à SUnobre Senador Itamar Franco, primeiro signatário de proposta de emenda DENE, ê ampliar para 42 milhões de unidades a sua produção, colocando 30
constitucional que tramitou no Congresso Nacional, no inicio da presente milhões no mercad_o mundial e 12 milhões no mercado brasileiro, utilizando
Sessão Legislativa. Pelo que me informaram aqueles dois dirigentes empresa- para tanto dos incentivos fiscais no Finar. Ora, Sr. Presidente, esse projeto reriais, haverá o empenho da comuni_da~e brasiliense no sentido de viabilizar presenta grave ameaça à política nacional de componentes, comprometendo
essa nova iniciativa, que rnarcarâ, sem dúvida-alguma, arrancada para a condiretamente todo esforço que se tem feito, nq sentido do desenvolvimento de
cretização_ de uma iniciativa de extraordinária significação democráti~a.
urna tecnologia brasileira no selar, representada pelo empenho que vem reali~
Queira Deus que o eminente Relator, Senador Aderbal Jurema, que os zando a Transit, única empresa nacional.
meus pares na Comissão Mista e, mais d9 que tudo isso, que o Congres~o NaSr. Presidente, Srs. Senadores, em artigo publicado na revista Sience et
cional, na sua decisão soberana,_no dia 21, acolha a Emenda 269, indo assim Vie, em 1976, Fran.cois~ Harroís Moni, dizia:
ao encontro de um anseio de um mílhão de brasileiros que aqui, na Capital da
" ... que a importação maciça de tecnologia, implica a hostilidade à cu!~
República. desejam ter uma participação ativa no processo político nacional. tura e aos interesses económicos do País receptor, que precisa mais de traba(Muito bem!)
·
lho que de valores introduzidos artificialmente em seu meio."
O País q)Je não criar uma tecnologia própria estará fadado à dependência.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre :t. sabido, que a produção e o domínio da tecnologia dos componentes semiSenador Franco Montoro.
condutores, terã pro-furidas repercussões políticas e económicas. As iin-portações de semicondutores ultrapassaram a casa dos US$ 84 milhões em 1976.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lê o seguinte discurso)Além disso, hâ interesse anunCiado pelo próprio governo em preservar a
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
indústria nacional de circuitos integrados digitais, cuja produção é exigida
Os setores que detêm o comando do poder.decisório no País ainda de· pela prioridade que estã dando a, produção de computadores no País e ao
vem estar refletindo sobre o que disse, em seu pronunciamento. o ilustre Chefe Programa Nacional de Comuni'cações.
d_o Departamento Geral de Pessoal d.o Exército, Gen. Andrada Serpa, que de
Na verdade, sem a fabricação nativa de Circuitos Integrados, jamais pasmaneira lúcida e patriótica denunciou o domínio dos grandes interesses das saremos de montadores de computadores, mantendo uma dependência arrisempresas multinacionais er:n detrimento do real interesse nacional, cada e cara.
condenando~n:os dessa forma· ao eterno subdesenvolvimento.
·
Ê da maior importância, que o governo apoie a indústria nacional que
Este é um momento históriCo. Chegou a hora do País comprometer~se atua no setoi, no caso a TRANSIT, possibilitando que a empresa brasileira
com o seu v.erdadeiro desenvolvimento, dentro de um modelo voltado para o tenha condições de disputar uma faixa sígnificativa da demanda que estâ sendo gerada, por se tratar de tecnologia desenvolvida no País.
interesse da comunidade nacional.
Este ê o caminho para se propiciar a consolidação da indústria nacional
Sr, Presidente, o.grave aleria do Ge'n. Serpa não pode ser esquecido pela
nação por(iue inclusive sua denúncia ê feita numa hora muito importante da dedicada no setor de componentes eletrônícos. Trata-se de matéria de alto
significado estratégico e económico para o País.
·
·
nossa história.
Pedimos, por issç>, a atenção das autoridades responsãveis e o respeito à
Em. diversas oportunidades temos denunciado desta tribuna os privilé- rigorosa prioridade qu~ deve ser assegurada ao desenvolvimento da tecnologios que são 'concedidos às multinacionais, que ocupam hoje os principaís se- gia nacional. (Muito bem!)_
tores da atividade económica do País, sufocando qualquer tentativa de concorrênci3. da empresa nacional, o que constitui urP verd3deiro ''dumping" de
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
mercadp lesivo ao interesse do País, e causador de uma permanente depen- Senador Gastão ~üller.
dência. Mas, Sr. Presidente, ao ocuparmos a Tribuna nesta tãrde, para mais
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Pronuncia o seguinte disuma vez tr.ltarmos da desnacionalização da economia brasileira, trazemos ao
conhecimento do Senado um caso conc:::reto de favorecimento a uma poderosa curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
mulÚnaciona'l, às vésperas de se consumar. Ao fazermos esta denúncia, pediÉ com real satisfação que assinalo a aprovação pela Diretoria da Caixa
mos às autoridades federais e estaduais que meditem sobre o futuro da nação, Econômica Federal de Convênio Habitacional a ser firmado com a COHAB
antes de tomar uma decisão que poderã nqs colocar, mais uma vez, a reboque de Mato Grosso, no valor de 643 milhões de cruzeiros para a construção de
do desenvoivimento, condenando-nos a total dependência.
conjuntos habitacionais.
.. Art.
registrado
1IIIII -

Novembro de l979

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção Il)

Quinta-feira 8

5747

·Ao registrar seu passarnento, envio à sua _família, aos componentes do
Trata-se de fato importante, pois significâ pa'ra Mato Grosso, em várias
áreas, ocupação de mão-de-obra ociosa, desenvolvimento da indústria da ce- Hospital Albert Einstein e a toda a comunidade médica de São Paulo, os perâmica e outros produtos similares, paralelamente, ao crescimento, repito, da sares sentidos, pela perda de tão exponendal figura.
área do mercado de trabalho de um modo geral e de forma significativa e da
Era o que tinha para dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
construção civil.
Congratulo-me com o povo mato-grossense pela aprovação do convênio
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AMARAL FURcom a COHAB, na figura do jovem Engenheiro AroJdo Arruda, que, indiscuLAN EM SEU DISCURSO:
tivelmente, deu nova dimensão dinâmica àquele órgão.
·
"CURRICULUM VITAE"
Agradeço, Sr, Presidente, Srs. Senadores, à Caixa Económica Federal,
não só pela gentileza da comunicação, mas, também, pela aprovação do conManoel Tabacow Hidal
vênio.
Nascido
na
Cidade
de
São Paulo, aos 27 de junho de 1918.
Transcrevo a mensagem recebida:
- Cursou o Primário_ no Colégio Baptista Brasileiro.
Senador GASTÃO MÜLLER
- Cursou o 19 ano Ginasial no Liceu Nacional Rio Branco,
BRASILIA - DF
transferindo-se para o Ginãsio Oswaldo Cruz, onde se diplomou em 1934.
ucomunico Diretoria CEF áprovou convênio habitacional a
- 1935 e 1936
ser firmado COHAB seu Estado valor Cr$ 643 milhões para construção Coiljuntos Habitacionais. MarCos VeníciOs-Vilaça, Diretor de • Cursou o Pré-Médico na Escola Paulista de Medicina.
Programas da CEF - Caixa Econôinica Federal."
- 1937
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
• Ingressou no. Curso Médio da Escola Paulista de Medicina.
- 1940
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Amaral Furlan.
• Interno auxiliar do Centro de Higiene Social da Es-cola Paulista de Medicina.
O SR. AMARAL FU&LAN (ARENA- SP. Pronuncia o seguinte dis- 1941.
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia ll de agosto próximo passado~ as comunidades científica'e médi- • Interno efetivo do Centro de Higiene Social da Escola PauliSta de Medicica de São Paulo e do Brasil perderam uma de suas figuras mais brilhantes e
na.
significativas, com o_ desaparecimento do Prof. Manoel Tabacow Hidal.
- 1942
Nascido na Capital de São Paulo aos 27 de junho de 1918, contando,
portanto, pouco mais de 60 anos, fizera ele todo o seu preparo escolar em es- • InternO efetivo do Ce11:trci âe Higiene Social da Escola Paulista de Medicicolas de nossa Capital Estadual, começando pelo Colégio Batista Brasileiro e
na.
terminando na Escola Paulista de Medicina, da qual se diplomou como médi- • Acadêmico interno (pdi' cOncurso) da Cadeira de Clínica Urológica da Esco em 1942.
cola Paulista de Medicina.
A partir de sua formatura, sua vida profissionai foi um constante acres- • Diplomou-se Médico pela Escola Paulista de Medicina, em dezembro.
cer de novos cursos de especializa'ção, sendo que 'o maior número, deles foi
- 1943
em Urologia, especialização em que se tornou· autoridade quase que universalmente conhecida, e da qual foi professor na própria Esc01ã onde se fOrffia-: • Chefe da Secção de U i-ologia (por concurso) do Centro de Higiene Social
ra.
·da- Escola Paulista de. Mediçina.
·
Em 1955, à frente de um selecionado grupo de personâ.lidades paulista- • Assistente Extranumerãrio da Cadeira de Urologia da Escola Paulista de
Medicina.
nas (a maioria das quais pertencentes à comunidade israelita Pa'ulista), entre
as quais se conta o ilustre ex-Deputado Federal Antônio SylviO Cunha Bueno • Professor no ..Curso de Venereologia", patrocinado pelo Centro Acadêmi(que ainda é um dos Diretores do Hospital}, o Prof. Manoel Tabacow Hidal
co .. Pereira Barreto" e aprov~do pela Congregação da Escola Paulista de
Medicina.
ajudou a fundar a Sociedade Beneficente· Israelita-Brasileira "Hospital AIbert Einstein", da qual foi Presidente enquantO viveu e cujo últiniõ mãncJato • Vo.luntário do Ambulatório de Pequena Cirurgia de Mulheres da Santa
se expiraria só em 1981.
Casa de. São Paulo.
Ao falecer, Srs. Senadores, ocupava o ilustre mé-dico, PrOf. Manoel Ta- ,
_
1944
bacow Hidal, os seguintes cargos, além desse jâ destac~do:
_ Médico Cirurgião Urologista dO INPS em São Paulo;
• Chefe da Secção de Utolog'ia do Centro de Higiene Social da Escola Pau- Regente da disciplina de Urologia na Faculdade ~e Ciênci~s
lista de Medicina.
Médicas da Santa Casa d~ São Paulo;
• Assistente Extranumerãrio da Cadeira de Urologia da Escola Paulista de
- Presidente da Sociedade dos Médicos do Hospital Santa Iza-.
Medicina. ·
bel, da Santa Casa de São·__I~_aulo;
·
• Yoluntãrio do Ambulatórjo de Pequena ·Cirurgia de Mulheres da Santa
- Presidente da Secçã9 de São· Paulo da Sociedade Biasileira
Casa de São Paulo.
de Urologia.
' - 1~45
Conferencista dos mais reputados, realizava sempre,. no Brasú e.ilo e:Xterior, palestras científicas sobre o assunto de sua e:specialid3.de, rio qual ,também publicou inúmeros artígos 'em reyistas· esPecial.iZadàs daqui e de Jora.'
Se nada tivesse ele realizado, Sr. Presidente, senão haver colaborado, de
forma decisiva, na criação e na manutenção, senlpre ampÜada, do "Hospital
Albert Einstein", só isto jã·teria sido suficiente para coiiSagrãr- toda a sUá
existência, de vez que se trata de um dos.rÍtelhoreS nosocômiós não só: de SãO
Paulo, mas do Brasil todo. Entidade filantrópica·sem firis luci-ativos, tem o
Hospital como objetivo a prestação de serviços .médico-hospítalareS de efevado padrão técnico~profissional, visando ao atendimento de pacibntes carentes•
de recursos e pacientes pagantes, de qualquer raça O!f credo, of~recen'do a
todos, indistintamente, o mCsmo-pa'drão excelente de serviços. A par disSo, o
Hospital também tem como objetivo o ~nslno, ~ apeÚeíÇoamento e_ a pesqui~
sa dentro da ciêncüi médica, oferecendo r3.ra ôportunidade ·para médicOs
recém-formados. Posso afirmar, sem medo dê errar, que, se o HosPital Albert
, Einstein ·ostenta esse gabarito, dev'e-o, sem dúVida algUma, não .só·ads out:ros
membros de sua Dire;toria de escola, mas especi~mente, à capacidad!! ~ à d~dicação, bem como ao tino 'administrativo do ~rof. Manoel Tabac'?w H~dal.

• Chefe da· Secção de Urologia do CentrO de Higiene Social da Escola Pau. lista de Medicina.
·
·
.
• Assistente Extranumerârio da -Cadeira ~e Urologia da Escola Paulista de
Medicina,.
,
,
• InternO da 4• Cirurgia de Homens, da Santa Casa de São Paulo, Grupo de
·Cii-urgi~·GCral.
·
·
·
• Professor no "Curso· de Venereologia", patrocinado pelo Departamento
de Cuit~ra Científica· dO Centro Acadêmico ·.. ~ereira Barreto".
• Pràfessor na_ .. Curso de Extensão Universitária;', patrocinado pelo Centro
Acadêmico· .. Pereira Barret9". .
. - 1946 ·
• Chefe da Secção de UrOlogia dO Ceittro de Higiene So!=ial da Escola Paulista de Medicina.
·
• ASsistente ~xtranumerário da Cadeira de Urologia da Escola Paulista de
· Medicina.
• Interno dá 4• Cirurgia qe Homens, da Santa Casa de São Paulo, Grupo de
· Cirurgi~ Geral. ·
·
-
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• Nomeado pelo Governo do Estado de São Paulo médico para trabalhar no
Serviço de Centros de Saúde da Capital. Designado Médico responsãvel
pelo Serviço de Moléstias Venéreas do Centro de Saúde do Belenzinho.

-1947
• Chefe da Secção de Urologia do Centro de Higiene Social da Escola Paulista de Medicina.
• Assistente Extranumerário da Cadeira de Urologia da Escola Paulista de
Medicina.
• Interno da 4• Cirurgia de Homens, da Santa Casa de São Paulo, Grupo de
Cirurgia Geral.
• Designado Médico responsãvel pelo Serviço de Moléstias Venéreas do
Centro de Saúde do Brãs.
-1948

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

1952

• Assistente Extranumerãrio da Cadeira de Clínica Urológica da Escola
Paulista de Medicina.
• Chefe dos Serviços de Clínica e Cirurgia Urológica do !API em São Paulo.
• Médico-Assistente-Chefe do Centro de Higiene Social da Escola Paulista
de Medicina.
• Médico-Chefe do Posto Antivenéreo do Departamento de Saúde do Estado.
• Participou do V Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, realizado em Curitiba.
• Publicou o Livro .. Vicies Congêriitos Reno-Piela-Ureterais. Patologia e
Clínica" Editora Renascença S.A. - SP.
-1953

• Chefe dos Serviços de Clínica e Cirurgia Urológica do !API em São Paulo.
Chefe da Secção de Urologia do Centro de Higiene Social da Escola Pau- ., Médico-Assistente-Chefe do Centro de Higiene Social da Escola Paulista
lista de MediCina.
de Medicina.
Assistente Extranumerãrio da Cadeira de Urologia da Escola Paulista de • Médico-Chefe do Posto Antivenéreo do Departamento de Saúde do EstaMedicina.
do.
Interno da 4• Cirurgia de Homens, da Santa Casa de São Paulo, Grupo de
• Proferiu Conferência sobre "Considerações Sobre Doenças do Aparelho
Cirurgia Geral.
Gênito-Urinário Masculino e Incapacidade para o Trabalho", na SociedaMédico responsável pelo Serviço de Moléstias Venéreas do Centro de Saúde dos Médicos do !API em São Paulo, em 27 de junho.
de do Brãs.
• Professor no Curso de Vener~logia do Departamento Ciehtífico do Cen~
Tornou-se sócio da Associação Paulista de Medicina.
tro Acadêmic'o Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina da Universidade
Professor no "Curso de Venereologia", patrocinado pelo Departamento
de São Paulo.
de Cultura Científica do Centro Acadêmico "Pereira Barreto", da Escola
'--- 1954
Paulista de Medicina.
• Chefe dos Serviços de Clínica e Cirurgia Urológica do !API em São Paulo.
• Médico-Assistente-Chefe do Centro de Higiene Social da Escola Paulista
Chefe de Secção de Urologia do Centro de Higiene Sociã.l da Escola Paulisde Medicina.
ta de Medicina.
• MédíCO~Chefe do Posto Antivenéreo do Departamento de Saúde do Estado.
Assistente Extranumerário da Cadeira de Urologia da Escola Paulista de
• Recebeu Título de Especialista em Urologia da Associação Paulista de MeMedicina.
Interno da 4• Cirurgia de Homens, da Santa Casa de São Paulo, Grupo de
dicina.
Urologia.
-1955
Responsável pelo Serviço de Moléstias Venéreas do Centro de Saúde do
• Médico-Assistente-Chefe_do Centro de Higiene Social da Escola Paulista
Brãs.
de Medidriã.
29-Secretârio da Secção de Urologia da Associação Paulista de Medicina.
• Médico-Chefe do Posto Antivenéreo do Departamento de Saúde do Estado.
- 1950
• Eleito Presidente da Sociedade B~neficente lsraelita Brasileira Hospital AI~
Chefe da Secção de Urologia do Ceritro de Higiene Social da Escola Paubert Einstein, em -20- de se.tembro.
lista de Medicina.
Assistente Extranumerârio da Cadeira de Clínica Urológica, da Escola
- 1956
Paulista de Medicina.
• Médico-AssiStente-Chéfe do Centro de Higiene Social da Escola Paulista
Interno da 3• Enfermaria de Ciruigia de Homens, da Santa Casa de São
·
de Medicina.
Paulo, Serviço de Urologia.
• Médico-Chefe do PostO Antivenéreo do Departamento de Saúde do EstaChefe dos Serviços de Clínica e Cirurgia Urológica do !API em São Paulo.
do.
·
Encarregado de Palestras Educativas do Serviço de Centros de Saúde da • Presidente da SociecJade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albeit
Capital.
Einstein.
Publicou o trabalho ·~Tumores do Pênis, Considerações a Propósito de
-1957
Um Caso de Sarcoma Fibroblástica" - Revista Paulista de Medicina,
Vol. 36, número 2, fevereiro/1950, páginas 101 a 110.
• Assistente da Diretoria do Serviço de Centros de Saúde da Capital.
Publicou o trabalho "Infiltração Leucêmica da Próstata" - Revista da • Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Associação Médica MG, 1(4): 423-426, agosto/1950.
Einstein.
Publicou o trabalho "Tratamento da Sífilis pela Penicilina", Arquivos de
-1958
Higiene e Saúde Pública, Ano (Vol.) XV- 1950, n• 43, páginas 35 a 40.
• Assistente da Díretori~ do Serviço de Centros de Saúde da Capital, Dep~r..
-1951
tamento de Saúde do Estado.
Assistente Extranumerário da Cadeira de Clínica Urológica da Escola • Reeleito Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
Paulista de Medicina.
Albert Einstein.
'
Interno da 3• Enfermaria de Cirurgia de Homens, da Santa Casa de São
-1959
Paulo, Serviço de Urologia.
Chefe dos Serviços de Clínica e Cirurgia Urológica- do IAPI em São Paulo. • Assistente da DirCtoria do Serviço de Centros de Saúde da Capital, Depar~
tamento de Saúde do Estado.
Médico-Assistente~Chefe do Centro de Higiene Social da Escola Paulista
• Presidente da Sociedade Beneficent.e Israelita Brasileira Hospital Albert
de Medicina.
Einstein.
·
Médico-Chefe do Posto Antivenéreo do Departamento de Saúde do Esta• Recredenciado no IAPI em São Paulo como Médico Ur.ologista exclusiva~
do.
mente no setor de Cirurgia Urológica e lotado na 5' Enfermaria de CirurFigurou, mi. qualid.ide de homenageado, como Assistente da Cadeira de
gia de Homens _e na E_nfermaria de Cirurgia de Mulheres da Santa Casa de
Urologia, no Quadro de Formandos de 1951, pela Escola Paulista de MeSão Paulo e pertencentes a esse Instituto.
dicina.
Publicou o Livro ''Câncer na Pr6Stata, FoStã.ses e Horinonioterapi-a''-- • Eleito Membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Desen~
volvimento e. de Pesquisas Hospitalares.
Editora Renascença S.A. - SP.
-

•

-
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-1960

- 1968
• Médicc Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado no
tameO\o de Saúde do Estado.
Hospital Modelo.
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert • Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
• Assistente da Diretoria do Serviço de Centros de Saúde da Capital, Depar-

Elnstein.
• Lotado na S• Enfermaria de Cirurgia de Homens e na Enfermaria de Cirur-

gia de MulhereS, da Santa Casa de São Paulo, pertecentes ao !API em São
Paulo.
• Proferiu Conferência, em 28 de abril, ao Grupo Universitário Hebraico do

Brasil, sobre "Planejamento de um Hospital Padrão Internacional A-1.
Concepção do Hospital Albert Einstein.
• Eleito ~residente da Associação dos Médicos dos Centros de Saúde da Capital.
-1961
• Assistente da Diretoria do Serviço de Centros de Saúde. da Capital, Departamento de Saúde do Estado.
• Reeleito Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
Albert Einstein.
• Lotado na 5• Enfermaria de Cirurgia de Homens e na Enfermaria de Cirur-

Einstein.
• Assistente Voluntário no Departamento de Cirurgia de Homens e no Departamento de Cirurgia de Mulheres, da Santa Casa de São Paulo, com ati-

vidades didâticas nos 3•, 4• e 6• anos do Curso Médicc da Faculdade de
Ciências Médicas.

-1969
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado no
Hospital Modelo.
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert
Einstein.
• Professor Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de

São Paulo.
-1970

• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-lAPl em São Paulo, lotado no
gia de Mulheres, da Santa Casa de São Paulo, pertencentes ao !API em
Hospital Modelo.
São Paulo.
• Professor Associado da Faculdade de Ciências Mé<ijcas de Santa Casa de
• Cursou "Introdução à Saúde Pública", da Faculdade de Higiene e Saúde
São Paulo.
Pública da Universidade de São Paulo.
• Reeleito Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
• Reeleito Presidente da Associação dos Médicos dos Centros de Saúde da
Albert Einstein.

Capital.
-1962

• Recebeu da Câmara Municipal de Silo Paulo o diploma "Gratidão da Cidade de São Paulo".

-1971
• Assistente da Diretoria -do Serviço de Centros de Saúde d!l Capital, Departamento de Saúde do Estado.
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado no
• Presidente da Sociedade Beneficente Is_raelita Brasileira HOspital Albert
Hospital Modelo.
Einstein.
e Professor Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Ca:sa de
• Lotado na 5f Enfermaria de Cirurgia de Homens e na Enfermaria de CirurSão Paulo.
gia de Mulheres, da Santa Casa de São Paulo, pertencentés ao !API em a Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
São Paulo.
Einstein.
• Presidente da Associação dos Médicos dos Centros de Saúde da Capital.
-1972

- 1963

• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado na
• Efetivado Médico Cirurgião Urologista do !API em São Paulo, e lotado na
Santa Casa de São Paulo.
5• Enferm.aria de Cirurgia de Homens e na Enfermaria de Cirurgia de Mu- a Professor Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
lheres, da Santa Casa de São Paulo, e pertencentes a esse Instituto.
São Paulo.
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert • Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein.
Einstein.

- 1964

-1973

• Médico Cirurgião Urologista do IAPI em São Paulo, lotado no Hospital • Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado na

Santa Casa de São Paulo.
Modelo.
• Recebeu Título de "Cidadão Emérito de São Paulo", outorgado pela Câ- • Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
•
Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
mara Municipal de São Paulo, em 12 de agosto.
• Reeleito Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital

Albert Einstein.
-

1965

Einstein.

• Recebeu da Câmara Municipal de São Paulo a "Medalha Anchieta" e,
pela segunda vez, o Diplo~a "Gratidão da Cidade de São Paulo".

-1974
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado na
Modelo.
Santa Casa de São Pauto.
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert • Profes..sor Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
Einstein.
São Paulo.
,
• -Reeleito Presidente da Sociedade Béneficente Israelita Brasileira Hospital
-1966
Albert Einstein, para o triênio 1975-1978.
• Médico Cirurgião Urologista do !API em São Paulo, lotado no Hospital
• Eleito Presidente da Sociedade dos Médicos do Hospital Santa Isabel da
Modelo.
F acuidade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para o triênio
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
1974-1977.
Einstein.
• Médico Cirurgião Urologista do IAPI, em São Paulo, lotado no Hospital

• Recebeu, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a "Medalha

-1967
.
Alexandre de Gusmãon.
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado no • Recebeu, do Instituto Histórico e Geográfico de Guarujá~Bertioga, a MeHospital Modelo.
dalha "Martim AfonSo de ·Souza".

• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
-1975
Einstein.
a Assistente Voluntário no Departamento de Cirurgia de Homens e no De- • Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex~IAPI cm São Paulo, lotado na
partamento de Cirurgia de Mulheres, da Santa Casa de São Paulo, com atiSanta Casa de São Paulo.
vidades didáticas nos 39 e 49 anos do Curso Médico ~a Faculdad~ 9-e Ciên- • Professor Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
cias Médicas.
São Paulo.
a Participou como convidado na ?'X Reunião da Federação Mundial para • Presidente da Sociedade Bcbn~ficente IsraeJita Brasileira HOspital Albert
Saúde Mental, em Lima, Peru, em novembro.
Einstein
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• Presidente da Sociedade dos Médicos d_o Hospital Santa Isabel da Facul- • Eleito Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia-Secção de São
dade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Paulo.
• Recebeu a Medalha do Pacificador, pelas mãos do General Dilfl'mando
• Participou -do -xv Congresso Brasiieiro de Urologia.
Gomes Monteiro, Comandante do II Exército, em dezembro.
-1976
-1979
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado na
• Médico Cirurgião Urologista do JNPS em São Paulo.
Santa Casa de São Paulo.
• Professor AssoCiado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de • Regente da Disciplina de Urologia da Faculdade de CiênciaS" Médicas da
Santa Casa de São Paulo.
São Paulo.
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert • Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein.
Einstein.
• Presidente da Sociedade dos Médicos do Hospital Santa Isabel da Facul- • Presidente da Sociedade dos Médicos do Hospital Santa Isabel da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
dade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
• Recebeu Diploma de Sócio Honorário da Câmara Brasil-Israel de Comér- • Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia-Secção São Paulo.
• Realizou Conferência sobre "Problemas da Próstata" no auditório do
cio e Indústria.
·
Shopping News.
• Recebeu Diploma de Sócio Remido do Movimento de Apoio aos Emigrantes Portugueses.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não hâ mais oradores inscri• Recebeu Diploma de Honra ao Mérito da Loja Oswaldo Aranha da Asso- tos.
ciação Beneficente e Cultural B'Nal B'Rlth de São Paulo.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
• Recebeu Diploma de Mérito do Departamento Cultural da Associação .. A para a extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 3_0 minutos, a seguinte
Hebraica" de São Paulo.
• Recebeu Diploma e Medalha .. Pero Vaz de Caminha" do Instituto HisORDEM DO DIA
tórico e Cultural.
-1-1977
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258, de 1979~
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado na DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
Santa Casa de São Paulo.
financeiro de 1980 - partes referentes ao Gabinete do Governador e à
• Conquista por Concurso a Regêncía: da Disciplina de Urologia da Facul- Procuradoria-Geral, tendo
dade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
PARECER, sob no 811, de 1979, da Comissão:
• Reeleito (pela 7• vez) Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasi.....:. do Distrito Federal, favorável, com voto em separado do Senador I ta~
leira Hospital Albert Eiristein, paiã.-0 triênio 1978-1981.
mar Franco.
• Reeleito Presidente da Sociedade doS Médicos do Hospital Santa Isabel da
-2Faculdàde de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
• Coordenador da Mesa-Redonda sob o tema: ..Aceitamento Materno sob o
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado·n'i' 258, de 1979~
ponto de Vista Governamental" no II Curso de Temas Atuãlidades de Pe- DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
rinatologia.
financeiro de 1980- partes referentes à Secrétaria do Governo e à Secretariá
• Recebeu o Título de Comendador da Cruz de Mérito Cultural, da Ordem de Administração, tendo
da Solidariedade.
PARECER FAVORÃVEL, sob no 812, de 1979, da Comissão:
- do Distrito Federal.
-1978

-3-'
• Médico Cirurgião Urologista do INPS, ex-IAPI em São Paulo, lotado na
Santa Casa de São Paulo.
DiscUssão·, em turno único, do Projeto dç; Lei do Senado n'i' 258, de 1979..
• Regente da Disciplina de Urologia da Faculdade de Ciênci"B.s-Médicas da DF, que estima a receita e fi~a a despesa do Distrito Federal para o exefcício
Santa Casa de São Paulo.
financeiro de 1980 - parte referente à Secretaria de Finanças, tendo
• Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
PARECER, sob n• 813, de 1979, da Comissão:
Einstein.
- do Distrito Federal, favorável, com quatro emendas que apresenta, e
• Presidente da Sociedade dos Médicos do Hospital Santa Isabel da Facul- voto em separado do Senador Itama·r Frarico.
dade... de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão.
• Deu aula no Curso de ..Atualização Científica Para Enfermeiras" do Hospital Albert Einstein.
(Levanta-se a sessão às li. ho..·as e .50 minutos.)

ATA DA 201' SESSÃO, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDJl:NCIA DO SR. JORGE KALUME
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. AêifAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENA DORES:
----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 -_Helvídio Nunes---=-

Vuolo- Mendes Canale- Pedro·Pedrossian- Saldanha Derzi -Affon~o
Càmárgo- J oséRicha - Leite Chaves - Jaison Barreto - Lé:noir V argas.
.....-- P:alllo Brossard - Pedro SiJ!Ion - Tarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de.63 Srs:Se~adores. Hav~ndo número regimenta;I, declaro
aberta a sessão.
Almir Pinto - José Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria - Dinarte
Nã~ há ExpedieD.te a ser lido.
Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima- Humberto I.:ucena- Milton Cabral
- Aderbal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumej ...:.. Passa-se à
Teotônio Vilela- Gílvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- JuORDEM DO DIA
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Dirceu Cardo5.o - João Calmon Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos-- Nelson Carneiro Item 1:
Roberto Saturnino - Itamar Franco -. Murilo Badaró - Tancredo Neves
- Amaral Furlan - Franco Mon"toro - Benedito Ferreira - Henrique
Discussão, é:~ turD.o único,"-do. Projeto .de Lei do Senado nq 258,
de 1979-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito FedeSantillo - Lãzaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão Míiller- Vicente
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o· SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) .,- !te.; 3:

ral para o exercício financeiro de 1980- partes referentes ao Gabi- .
nete do Governador e à Procuradoria-Geral, tendo
PARECER, sob n~' 811, de 1979, da Comissão
-do Distrito Federal, favorãvel, com voto em separado do Senador Itamar Franco.

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258,
de 1979-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fedew
ral para o exercício financeiro de 1980- parte referente à Secretaria
de Finanças, tendo
PARECER, sob n' 813, de 1979, da Comissão:
- do Distrito Federal, favorável ao projeto e contrário às
emendas oferecidas.

Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem queira discuti-fO~ declaro-a encerrada.
Em votação.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peÇo a palavra,
A Presidência esclarece que nos termos do parágrafo terceiro do art. 413
para encaminhar a votação.
do Regimento Interno, serâ final o pronunciamento da Comissão sobre as
O SR. PRESIDENTE(Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre emendas, salvo se I/3 da composição do Senado requerer ii votação em plenârio de emenda por ela aprovada ou rejeitada.
Senador Dirceu CardOso, para encaminhar a votação.
Em discussão.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a
Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
discussão. (Pausa.)
Temos em rriãos o Parecer n"' 811, da Comissão.do Distrito Federal,
Encerrada. A votação fica adiada por falta de quorum.
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 258, que éstima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que traNós não somos integrantes, Sr. PreSidente, da Comissão do Distrito Fe- tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte
deral. As contas do Distrito Federal têm mereeiâo reparos nossos, aqui no
plenário. E quando fui" integrarite -da ComisSão de Constituição e Justiça,
ORDEM DO DIA
também, Sr. Presidente, opus dúvidas a CC:ftas contas. ,
Vou requerer verificação de votação porque eu preciso tomar conheci-1mento, e vou estudar essas contas, Sr. Presidente. Não vou me cifrar no pareVotação,
em
turno
único,
do
Projeto
de Lei da Câmara n9 71, de 1976 (n9
cer do meu ilustre companheiro de Bancada, Lázaro Barboza, pessoa boa,
distintíssirria e conhecedora do assunto, mas quero conhecer com os meus 1.315 j15, na Casa de origem), que introduz acréscimos e modificações na Lei
dos Registres Públicos, tendo
olhos.
PARECERES, sob n' 933, de 1976, e 564, de 1979, da Comissão:
Não sou da Comissão, mas estou tomaD.do -COrihecimento aqui agora.
-de Constituicão e Justiça- l'? pronunciamento': favorável, no mérito,
Assim, Sr. Presidente,- aviso a nobre Bancada da ARENA que vou requerer
verificação; primCif6-p6rque quero estudar este assunto e ele não vai passar nos termos de Substitutivo que apresenta; e 29 pronunciamento (reexame solicitado em plenário), contrário.
enquanto eu não estudá-lo.
O nobre Senador Itamar Franco se recorda, quando levantamos dúvidas
·-2e pedimos vista de um célebre processo de troca de favores com apartamentosVotação,
em
turno
único,
do
Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1978 (n"'
aqui. Na época, consultei, no Rio de Janeiro, uma: auditoria para que examinasse aquelas contas. Pois bem, passam-se 15 ou 20 dias- o nobre Senador 1.118/75, na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade de declaração de
Helvídio Nunes era membro da Comissão de Constituiçiio e Justiça - e, bens para o exercício de carg'?s ou funções em empresas públicas ou asseme~
lhadas, tendo
quando voltei a Brasília o projeto tinha sido aprovado. Eu quem pedi vistas,
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 773 a 775, de 1979, das Comisnão devolvi o projeto, não falei do projeto e foi aprovado. Não quero lançar
dúvidas sobr.e ninguém, mas foi aprovadO sem que eu tivesse entregue o processo à nobre Comissão de- Constituição e Jústiça de saudosa memóiia!
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA -

MT) -

Foi pedido urgência.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pode ter havido pedido de
urgência - urgentíssima. Não tenho nada cOm isso!
.
Eu quero ver com meus olhos. Então, vou requerer verificação de quorum. Vai desculpar-me o nobre Senador Lázaro Barboza, membro ilustre e
Vice-Uder da nobre, augusta e insigne BanCadâ do MDB, aquela Bancada
que, ontem, tomou aquela posição no caso das dúVidas que levantamos. Hoje
levanto a dúvida contra a Bancada do MDB e vou requerer verificação de
quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação.
Os Srs. Sen3dofes que o aprOvam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

sões:

- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Serviço Público Civil.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 100, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 829,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de T erenos (MS) a elevar em
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob no 830, de 1979, da Comissão:
- de Constituícão e Justiça, pela constitucionalidade e jufidicidade.

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 101, de 1979 (apreO Sr. Dirceu Carnoso (MDB- ES)- Peço verificação de quorum, Sr. sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 831,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em
Presidente.
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida coo~
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Vai-se processar a verificação. solidada, tendo
(Pausa.)
PARECER, sob no 832, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sendo evidente a falta de quorum. fica adi3da a votação.
-5O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 2:

Discussão, em turno único, do PrOjeto de Lei do Senado n~> 258,
de 1979wDF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980·~ partes refe~entes à Secretaria do Governo e à Secretaria de Administração, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 812, de 1979, da Comissão:
- do Distrito Federal.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n9 833,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu (MT) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 834, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade.

-6Em discussão o projeto, em turno único, n-as partes referentes à Secretaria do Governo e à Secretaria de AdministraÇão. (Pausa.)
Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do SenadÓr
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, ficando sua vo- Leite Chaves, solicitándo, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento lntação adiada por falta de quorum.
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér-
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cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.
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Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar dejuridicidade nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do_ Senado n"?
-7192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que confere aos vended_ores autôVotação, em turno UrlíCO, -do Requerimento n~' 449, de 1979, do Senador
nomos o direito ao 131' saláriO, e determina outras providências, tendo
Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
PARECER, sob n' 617, de 1979, da Comissão:
do discurso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe
- de Coo_stituição e Justiça, pela injuridicídade, com voto vencido, em
do Departamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade come~
separado, do S_enador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadores Franmorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército.
co Montoro e Raimundo Parente.

-8(Dependendo da votação do Requerimento n~' 455, de adiamento da disVotação, em turno único, do"--KC(fuerimento n~' 435, de 1979, do Senador cussão.)
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto
Q SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Estã encerrada a sessão.
de Lei da Câmara n' 60, de 1977 (n' 397 f75, na Casa de origem), que autoriza
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 45 minutos.)
o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcio~
na!- FUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n~'
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BARBO124, de 1979, do Senador NelsonCª-rn,eiro, que estabelece normas de assistên~
ZA N[SESSÃO DE 5-11-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
cia ao excepcional e autoriza a criaçãO da Fundação de Assistência ao ExcepDO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
cional - FUNASE, e dá outras· providências.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o seguinte dis-9curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, neste fim de tarde, para comentar o magnífico espetâVotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 134, de
1979, do Senador Lomanto Júnior, qUe equipara os professores de deficientes culó cívico que viveu ontem o meu Partido, o Movimento Democrático Brasileiro, por ocasião de sua VII Convenção Nacional, levada a efeito no plenário
auditivos aos habilitados em magistério especial de excepcionais, tendo
da Câmara dos Deputados.
PARECERES, sob n's 820 a 823, de 1979, das Comissões:
Foi impressionante, Sr. Presidente, a prova de vitalidade exibida pelo
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade..
Movimento Democrá.tico Brasileiro, um Partido que, segundo a vontade e os
-10desígnios do Governo, está morrendo, mas que, segundo a vontade nacional,
está vivo e muíto_ vivo, tanto é, que sem que houvesse convocação assistiu-se
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 218, DE 1976
em Brasília, pela primeira vez, uma convenção nacional de partido com
{Tramitação conjunta cOm o·PLS n9 1, de 1977)
enorme participação popular. Eram jovens, velhos e crianças que lotavam as
Votação, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar da constitucionali~ _galerias da Câmara dos Deputados, participando ativamente dos trabalhos da
da de e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), o Projeto VII Convenção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro. E ali estade Lei d_o Senado n9 218, de 1976, do Senador Franco Montoro, que determi~ va patenteado no desassombro das lideranças presentes, na presença maciça
na a aplicação de 20% do Fundo de P_a_ttícipação dos Municípios em progra~ de delegados vindos do Brasil inteiro, de gente que nem sequer encontra-se fi.
mas de educação pré-escolar e de primeiro grau, tendo
liada aos nossos quadros, e que enfrentando viagens de ôniJ:lus p_or milhares
PARECERES, sob n's 972, de 1976, 217 e 592, de 1979, da Comissão: de quilômetros, dormindo ao relento, vieram assistir a VII Convenção Nacio-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela inconstitucionali~ nal do MDB. E é de se perguntar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas afinal
da de, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro; 21' pronunciamento (ree- porque um partido que, segundo os des1gnios do Governo, têm Seus dias con·
xame solicitado em plenário): pela inconstitucionalidade e injuridicidade, tados, realiza a sua Convenção Nacional com uma participação popular tão
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barbo~ expressiva? E não é difícil encontrar a resposta, ~. sem dúvida alguma, por·
za e Tancredo Neves; e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helví- que j"ã de há muitos anos, quando as vagas da intransigência e da intolerância
dio Nunes; 3~ pronunciamento: pela injuridicidade.
mantinham este País manietado dentro de si mesmo, quando o Diretor, prati~
camente, desertara do solo pátrio, quando a Nação brasileira acabou sendo
-lidividida entre bons e maus, segundo a vontade dos donos do poder, dos deu~
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 1, DE 1977
ses do OlimPo, apenas uma voz se erguia altiva na defesa dos postulados de~
(Tramitação conjunta com o PL'l n' 218, de 1976)
mocrãticos e na luta pelo reencontro das liberdades perdidas. Era a voz ·cto
Votação, em primeiro turno (apreCiaç-ão preliminar da constitucionali~ Movimento Democr~tico Brasileiro que passava a pregar a anistia, quando
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje~ Cssa palavra era-uma palavra proibida; era o Movimento Democrâtico Brasito de Lei do Senado n' I, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que inclui no leiro quem protestava contra as cassaçàés de mandatos que, tantas vezes, reticonceito de ensino de I~' grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei n~' 5.692, raram do plenário desta augusta Casa e da outra Casa do Congresso, e de
de 11 de agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade inferior a sete anos, quase todas, senão de todas as Assembléias Legislativas dos Estados, os no~
mes mais expressivos da Oposição brasileira, que lutavam pela restauração da
tendo
PARECERES, sob n's 192, de 1977, 217 e 592, de I979, da Comissão: ordem democrática.
O MDB, efetivamente, nascido como nasceu o Partido do Governo, de
- de Constituição e Justiça - 11' pronunciamento: pela injuridicidade,
com voto vencido, em separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido cima para baixo e, até porque não dizer por ato de arbítrio, Partido que foi
dos Senadores Italívio Coelho e Dirceu Cardoso; 2C? pronunciamento: (reexa-- feito para ser, apenas como disse um brilhante jornalista, ontem, em O Estado
me solidiado em plenário): pela inconstitucionalidade e injuridicidade com de S. Paulo, "uma espécie de oposição consentida, um apêndice do próprio
voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Governo", Partido que para ser constituído foi necessário que o então Líder
Tancredo Neves, e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helvídio da maioria, o Sr.- Filinto MUller, convencesse dois parlamentares com assento
nesta ailgusta Casa, para ingressarem nele, permitíndo-lhe ter vida. Mas, na
Nunes; 3• pronunciamento: pela injuridicidade.
realidade, este Partido que nasceu pequeno, à medida em que foi se identifi-12cando com o povo, na medida em que passou a gritar pela volta da democraDiscussão, em primeiro- turrto, ·dO Projeto de Lei do Senado nC? 267, d~ cia, na medida em q~e passou a ser o intérprete das grandes correntes marginalizadas da Vida brasileira, ele adquiriu credibilidade e é hoje o que &:, um
1976, do Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovaçãO de
Partido que ~temoriza _o GoVerno, Um Partido que faz tremer os donos do po~
projetas florestais, e dá outras providências, tendo
·
der. Isso porque,- sr. Presiderite, Srs. Senadores, efetivamente nos embates
PARECERES, sob n's 589 a 591, de 1979, das Comissões:
eleitOrais em que o MOB.tem se empetlhado, ao longo do tempo, tem se mos- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade;
trado um Partido digno do nome de Partido político, crescente a cada eleição,
- de Agricultura, contrário; e
·
e é exatamente em função da Sua Pujança, da sua força hoje respaldada na
- de Finanças, favorável.
vontade ·nacional, Com os milhões e milhõe:s de sufrágios que carreia para as
(Dependendo da votação do Requerimento n' 462/79, do Senador Ita- uz:tas, é ·que ó GOVeriw pensa extfne;ui-l.o, Sr. Presidente. Mas ontem na Con~
mar Franc~, d.e adiamento da ?is~ussão)
. vençãç Nacional realizada nós, que integramos o, Movimento Democrático
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Brasileiro, consoante interpretação que damos da vontade nacional, nós dis. semos mais uma vez e de forma Cat~górica que não aceitaremos extin-ção do
Movimento DemocrátiCo BiaSileiro. Em verdade, à luz da nlelh.or- doutrina
jurídica Partidos não podem ser extintos por lei Sr. Presidente. Aliás, hã poucos diãs o eininente Uder Paulo Brossard provava 'iSso -da tribuna. S. Ex•, em
vârias colocações, fazendo até um exemplo caricato de que se o Congresso
Nacional, pela sua maioria eVentUal, viesse a Votar uma lei extinguindo 4m
clube de futebol ou uma associação beneficierl.te de uma vila qualquer de uma
cidade qualquer do Brasil, e os dirigentes dessa entidade batessem às postas
dos Tribunais, evidentemente que a lei seria inquinada de incons_titucio_nal e
ilegítima. Ilegítima porque, embora ela tendo_ saído do Parlamento, estaria
atentando contra o princípio da libre associação; preceito gara[\tido até mesmo
na Carta Outorgada que aí está, que de Constituiçã'o guarda apeJi.as o \'-orne.
Nós, do Movimento Democrático Brasileiro, estámos dispostos a continuar
na luta pelo direita inalienável de o nosso partido continuar a existir, de continuarmos partido. E nesse sentido vamos continuar resístindo até os últimos
instantes, e se o Congresso Nacional, pela voz da sua MaiOria, Maioria que
ao longo dos 15 anos de arbítriO que o País tem vivido, Consente em tudo que
o Governo quer, decidir aprovar o projeto que põe fim às atuais agremiações,'
nós bateremos às portas dos Tribunais, clamaremos, em todos os r'ecant6s do
País, pelo direito de continuarmOs assoeiidos ao MoV.imenio Democrático
Brasileiro, que se nasceu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de um ato de arbítrio, está hoje mais do que legitimado conlo partido. Legitimado como intérprete das angústias do soÍrido povo brasileiro, dos milhões e milhões .de marginalizados pelo processo político que, ao longo destes l.S anos, gerou uma
política econômica Cõtl.centradora de renda nas mãos de poucos privilegiados, enquanto os trabalhadores brasileiros, os operãTios brasileiros, os lavradores sem terra e at'é mesmo os pequenos proprietãrios rurais', passaram a ver
minguat o produto do seu trabalho e até mesmo a comida na mesa para o sus- tento da família.
Por tudo isto, Sr. Presidente, e por sentirmos-nos respaldados pela opinião pública do País, é que encetamos a resistência: resistência que hã de ficar
registrada nos anais da História coirio exemplo alto de coragem cívica; provando que, nos instantes de arbítrio, iloS ülstantes em que o abuso de poder se
tornou generalizado, houve brasileiros que souberam resistir, e à tnedida em
que muitos tombavam, outros saíam das sombras preenchendo os claros e
continuando a luta.
.
.
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tro trecho do discurso de V. Ex" - ressaltar que a Convenção de ontem foi
um testemunho inequívoco de vita'Iidade das forças emedebistas em todo o
País. Estarrios de paraóéns, nós do Movimento Democrático Brasileiro.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Agradeço o aparte com
que me honrou o nobre Senador Mauro Benevides que ontem, Sr. Presidente,
foi reconduzido ao mesino- posto que já tão brilhantemente tinha ocupado na
Executiva NaciOnal do Movimento Democrático Brasileiro. S. Ex• que administrava, ao longo de quase cinco anos de seu mandato na Casa, na condição
de Tesõüreiro-natiótJ.â.l, os poucos recursos do Movimento Democrático Brasileiro, desse; Partido que não recebe benesses do Governo ...

· O Sr. Dirce~ Cardoso (MDB -

ES) -

Nem

do funcionalismo.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... desse Partido que não
tem caixinha alimentada pelos altos funcionários, pelos gerentes de bancos
oficiais; desse Partido que não tem mordomias; desse Partido que, ao longo
do tempo, tem vivido de tc;dmoso e do respaldo moral que lhe dá o povo brasileiro. S. Ex•, o nobre Senador Mauro Benevides, enfatizando aquilo que eu já
dissera lembra ter sido a Convenção-Nacional uma prova de vitalidade. E o
foi, s~:.'·Pr~idente, na medida em que demos um recado aos governantes, na
medida em que transmitimos, de viva voz, aO Brasil inteiro, nossa decisão
(nibalável de não nos deixar sucumbir sob o guante de uma lei que na realidade.não subsist~ à l~z da melhor doutrina jurídica, porque a lei não pode extingu(r Pa.rtidos pol~tiêos.

·O Sr: Dirceú Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. LÁZARO BAROOZA (MDB - GO) -

Ouço V. Ex•

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Nobre Senador Lâzaro Barboza;

V. Ex" registrando, nos Anais do Senado, os trabalhOs Ça Convenção magnífica de nosso PartJdo, no dia de ontem, registra um acontecimento culminante na vida partid;ária brasileira. De fato, nós que participamos daquela Conveção, da eleição do Diretório e da Comissão ExeCutiva, do Coilselho Con'sultivo e da Comis~ão de Ética, verificamos a participação de todo o Brasil,
entusiástica e vibraniemeilte, na vida de nosso Partido. Mas devo dizer, nobre
Senador, que teve um destaque decisivo naquele espetáculo cívico e político
de ontem a participação de V. 'Ex" que, como Secretário, agiu em todos os
instantes, esti111ulando a todos nós, para ·que culminasse no espetáculo cívico
É por isto que re!afi('mamos qu~, o Governo rião poderâ. extinguir o inesquecível da noite de ontem, a VII Concenção do nosso Partido. Portanto,
MDB. Nem mesmo sob a alegação do seu vício de origem, se justifica o golpe V. Ex" está de parabéns com o sucesso da con:venção e com V. Ex• todos aqueque, mais uma vez, contra as instituições pretenderil perpetrar. Não se justifi- les que participaram do encadeam~rito da convenção, que terminour com um
ca, Senhor Presidente, porque o pecada original do MDB foi lavado nas lâ- coroamen.to legítimo e- magnífico, o discurso maravilhoso que o Líder do Segrirnas d~ mães e esposas em desespero, chorando pelos filho~ e maridos mor- nado e taÍnbêm orador. oficial da noite, Senador Paulo Brossard, siderou a
tos ou. desaparecidos; de noivas, viúvas sém ierem Se ~ca-sadO, e no sangue dos con'venção o dlcurso magnífico, empolgante, Sr. Presidente, dos raros que temârtires que salpicaram os tenebrosos caminhos destes últimOs quinze anos ines ouv.ido em vinte anos de vida na Câmara e no Senado, pela conceide nossa triste história republ.icana. (Palmas.) Na medida em que todos os de-· tuação, pelo p'osicionamento, pela expressão vefbal, pela imaginação, pelo
satinos eram cometidns contra a Nação inde'fesa;' quando o· medo e o silêricio simbolisn;o e pela ga~ra que el~ revelou no seu discurso.
tomavam conta de tudo, só uma voz inconformada se erguia altiva clama'ndo
O SR .. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado, nobre
contra tudo isto. Era a voz dos homens dO' Movimento Democrãticó Brasilei- Senador Dirceu Cardoso. V. Ex• lembra muito bem o que foi o ponto mais
ro que bramia das tribunas condenando o caos institucional e jurídicO im- alto da: convenção nicional,. ontem realizada. Efetivamente, o eminente Líder
plantado pela força. Era o MDB que gritava por anistia quarido 'tal palavra PaUlo Brossar proferiu, na noite de ontem, um discurso que, sem dúvida neera considerada obcena e proibida; condertava a polít~ica econôniica d~nun nhuma, fica incórp0rad'o ao's 'anais da vida política brasileira como uma das
ciando inclusive o falso milagre custeado pelos mais humildes em beneficio de suas peças mais br'ilhanies jã produzidas em todo os tempos. S. Ex• que é um
uma superminoria egoista e insaciável; era o MDB que fu~tigava o AI ·5, e· tribuno parlamentar·perfeito; ·s.., Ex" que, efetivamente, encanta aqueles que o
que fazia tremer as bases do Olimpb pregando a convocação ·de uma As- ouvem. da tribuna; ontem ·superou a si mesmo. Sensibilizado por certo pela
sembléia Nacional Constituinte, tese hoje em palmada por tódos os seg'mentos presença de enormes contingentes vindos de todos os recantos do Brasil, a dida sociedade, porque é preciso dar ao Brasil uma Corlstittiição digna deste. zerem,. naquela convenção,'em coro, que o MDB há de continuar vivo- e o
nome, uma ConstitUiÇão que ·possa espanCar a aritner, banir a excessão e rein- eminente tribuno e Senador gaúcho - conseguiu produzir aquela peça que
,
tegrar o Brasi! nos tranqüilos campos da liberdade.
nos encantou a todos. Peça onde cada palavra tinha o valor de uma sentença.
E assim, por tUdo que representa, que a VII Convenção N acion'al do N~ Instante .em que S. Ex• fazia às suas pausas, que já são célebres, sC uma
MDB realizou-se ontem nuin ar festiVo. N-ãb foi o. que muitos' pensavam o inosca Voasse naquele auditório, Sr. Presidente, todos poderiam ouvir o zumcantar do cisne, porque foi o renascer de um novo momento, em que ca'da um bido de suâs asas, tal o silêncio que reinava, silêncio que só era qUebrado pede nós, nos reinvestimos de força e de coragem para continuar a resistir, Pelo las ondas de aplausos.
Brasil, pela democracia e pelo seu povo.
·
O Sr. Diréeu Cardoso .(MDB -

O Sr. Mauro -BeAe-Vfdes (MDB -

~E) -

Perinite V. Ex• ·um aparte?

O SR. LÁilARO BARBOZA (MDB- GO)- Com

p

ES) -

Muito bem!

O SR. LÁZAR9 BARBOZA (MDB- GO)- Eu jã me encaminhava,
Prçsident~ e'Srs. Senadores, para o final deste discurso que efetivamente
pretendia ser mais breve do que está sendo, mas diante dos apartes com que

maio, prazer: Sr.

O Sr. Mauro Ben~vides (MDB- CE)- Nobre Sen~dor Lâza~o ·B~rbo- fui honrado ...

za, todo esse período que vem das conven~õ_es munic.ipa!s;: e.m 26 de agoSto.~ as
0 Sr: Cu~ha Lima (M DB :.._ ·PB) _ v. Exf. me permite, nobre Senad~r
r~gionais, a 14 de outubro; .e aquela ma_gmfica c?nvençao d~ onté~, tudo Isto" LãzarO Barboza?
significou uma resposta altlVfl- das bases e das Ltderanças do Movuhento De·
·
·
mocrãtico Brasileiro a essa tentativa, já em curso·no· Congresso NadoQal, de
b SR. L:ÃZARO B.Á.RBOZ.Á (MDB :.._ GO)- --~inicialmente, por parextinção das atuais agremiações. V. Ex" precjsa- e jâ o fez, actedito, em ou- te do- npbre Senado~ Mauro BeneVides, do Cearã, meU companheiro na Co:
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missão Executiva Nacional do Partido;-epelo nobre Senador pelo Espírito táculo cívíCo, Capaz de marcar Com letras ·indel6veis na História do Brasil a
Santo, Dircciü Cardoso, passo a tecer outrãs considerações, porque este dis- resisténcia dos democratas do MDB, partido que não tem dono, porque é pacurso, com-os· apartes, acabou ficando enriquecido. E agora vou ouvir o emi- trimônio do povo brasileiro.
nente Sena-dor pela Paraíba.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Nobre Senador Lázaro Barboza, ontem comentav-a-se que o MDB iria faier da sua convenção o seu próprio enATA DA 189• SESSÃO, REALIZADA EM 24-10-79
terro, concorrido e belo. Mas, se idéias de morte existiam, elas foram trans(Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-79)
formadas com a beleza da nossa manifestaÇão, com a grandiosidade do movimento que se esboçou ontem no Plenário da Câinara dos Deputados; estas
idéias fúnebres de morte e assassinato se transformaram em idéias e pensamentos de ressurreição. (Palmas.) Foram motivos que nos levaram a um
maior entusiãSiri.o, quãndo tõdos unid_o_s_~ uníssonos em um só pensamento
reelegíamos um diretório naeion·at e uma executiva que poderão, de certo,
transmitir para o fUturo os mesmos ansCiOS-e as mesmas esperanças do povo.
Nós, continuando abrigados nesta legenda, prometemos e nos comprometemos a defender os interesses maiores pelos quais se sacrificaram os nossos heróicos companheiros cassados e perseguidos.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado, nobre
Senador Cunha Uma: V. Ex•, no seu aparte, realça os altos momentos ontem
vividos pelo MDB. Quando esperavam que aquela Convenção tivesse a tristeza das cerimônias que se realizam pelos que morrem, ela se realizava num clima de otimisino e de fé, de entusiasmo e de certeza de que a liberdade nunca
morre, nem mesmo quando sufocada a vóz dos que a apregoam. Foi um espe-

RETIFICAÇÃO

No Parecer n9 780, de 1979, da Comissão de Finanças. sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 251, de 1979-DF (Mensagem n• 264, de 27·8-79, na ori·
gem), que Hacrescenta nível à escala de vencimentos dos cargos em comissão
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, prevista no art.
19 da Lei n9 6.002, de 19 de dezembro de 1973, cria cargos em comissão no
Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá outras providências":
Na página 5288, 2• coluna.
Onde se lê:

PARECER N• 780, DE 1979
Leia-se:

PARECER N• 780, DE 1979
da Comissão de Finanças
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA
Líder
Jarbos Passarinho

MESA
Presidente

3•-Secretário

luiz Viana (ARENA- BA)

lourivol Baptista (ARENA- SE)

Vice-Lideres
Aloysio Chaves
José lins
Aderbal Juremo
lomonto Júnior
Moacyr Dalla
Murila Badaro
Saldanha Oerzi

1 t'aVIce-Presldente

Nilo Coelho {ARENA- PE)
4•-Secretárlo

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA

Gastão Müller (ARENA- MT)

2t-Vice-Presldente

Lide r
Paulo Brossord

Dinorte Mariz (ARENA- RN)

1 '-Secretário

Vlca-Líderas
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mauro Benevides
Orestes Quércio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kalume (ARENA- AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)

2"-Secretário

Gabriel Hermes (ARENA -

Passos Pôrto (ARENA- SE)

PA)

Titulares

COMISSOES
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 223·6244 e 22S·S505 - Ramais 193 e 257

1. Mendes Canele

2. Jose lim
3. Eunice Mkhiles

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ( 11 membros)
COMPOSIÇÃO

4. Vicente Vuolo

Presidente: Jesse Freire
Vice-Presidente: Lazoro Borboza

MOB
A) SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hippertt
LocaJ: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 225-8S05 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros)

1. Evandro Carreiro
2. Age no r Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Titulares

Assistente: Car!os Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

{CA)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (15 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4,

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
Jose lins

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhàes
2. Affonso Camorgo
3. Joõo Colmon
MOB

1, Evelcisio Vieira
2. leite Choves
3. Jose Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS {7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canole
Vice-Presidente: Ag!!nor Mario

(CAR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jesse Freire
Jose Sarney
Passos Põrto
Saldanha Derzi
Affonso (amargo
Mur'do Badaro
Benedito Ferreira

1.
2.
3.
4,

Itamar Franco
lazaro Barbozo
Adalberto Sena
Mauro Senevides

Presidente: Henrique de la Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29-Vice-Presidenter Hugo Ramos

Supl..:-nies
ARENA
1. Jo~~ Guiomard
2. i orso D.;tro
3. Benedito Canelas
4. Mootyr Dallo

MDB

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelasio Vieira
Vice·Presidente: leite Chaves

(CDF)

1. Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. Gilvan Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Titulares

Suplentes
ARENA
1. Henrique de la Rocque
1. lenolr Vergas
2. Helvidio Nunes
2. João Colmon
3. Jose Sarney
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
4. Aloysio Choves
S. Bernardino Viana
5. Aderbol Juremo
6. Arl)on de Mello
.6. Murilo Badoro
7. Moacyr Do lia
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Parente
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hugo Ramos
leite Choves
lazaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montara

MOB
1. Cunha lima

2. Toncredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Assistente: Mario Heleno Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quortas·feíros, às 10:00 horas
local: Sala "Clovis Bevilcicquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE ECONOMIA -

(CE)

{11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Teot&nio Vilela
Vice•Presidente: Roberto Saturnino
Titulares
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
Jose Uns
Jesse Freire
Milton CO?ral
Benedito Canelas
Luiz Cavalcante

Suplentes
ARENA
1. Helvldio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuolo

MOB

1. Roberto Saturnino
2. Teotónio Vilela
3. Marcos Freire
4. Ped~o Simon

1. Jose Richo
2. Orestes Quercia
3. Tancredo Neves
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Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Revniõe5: Quortcs·feircs, às 10:30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo. 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

COMISSÃO DE MINAS E ENE~GlA {7 membro!i}

Suplentes
ARENA
l. José Lins
2. Arnon de Mello
3·. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossion

COMI,SSÃO DE SA8DE

COMPOSIÇÃO

(7 membros)

1.
2.
3.
4.

l. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Ciovi5 Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Arnon de Mello

Suplentes
ARENA
1. AffonsQ Comorgo
2. Joõo Calmon
3. Jutahy Mag41hêes

Presidente: Cunha Limo
ViC,!i-Presidente: Tancredo Neves

3. lamento Junior
4. Affonso Camorgo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
• 7. Amaro! Furlon
8. Jorge Kolume
9. Jutchy Mogolhões
10. Mendes Canele

2. Itamar Franco
3. Henrique Santilla

Suplente5
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas

2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4. Jose Guíomard

MDB

1. Dirceu Cardoso

1. GilvonR~ho
2. Roberto Saturnino

MDB

(CR)

(5 me_mbros)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO_.DE SEGURANÇA NACIONAL :
(7 membros)

Preside11te: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena
Titulares
1. Torso Outra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canele

<:

Suplentes
ARENA
1. João Colmon
2. Murilo Bodoro
3. Jpsé Sorney •

__

1·. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

2. Marcos Freire
3. lazoro Barbo:zo
<4. José Richa

Titulares
1.
2.
3.
4.

1. Hugo Ramos

Assistente: r. Mario Therezo Mogalhàe5 Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
localr Safa "Clóvis Bevilçicqu~" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clovis, Bevilocq~o" - Anexo 11 - Ramal 623'

Ramal 134
Ramal 62~

COMISSÃO ,DE RELAÇOES EXTERIORES __, (CRE)
( h5 membro!i)

(CSN)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kolume
Vice·Presidente: (Acuro Benevides

,,

MDB

MDB
l. Paulo Brossord

_1. Cunho limo
2. Tancredo Neves
3. Roberto SaturninO
4. Amaro\ Peixoto
5. Pedro Sim~n
6. Mouro Benevides
7. Teotónio Vilela

Titulares
1. lomooto Junior

COMISS,!.O DE REDAÇÃO -

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derz.i
2. Henrique de Lo Rocque
3. Jessé Freire
4. José Sorney
5. Mílton Cabral
6. José Guiomard

1. Raimundo Parente

Presidente: Gilvon Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo

1. Gilvon Rocha
1. Jose Ric:ho
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Scntil\o
2. Adalberto Sena
Reuniões: Quartos-feiras, as 11100 horas
3. Jaíson Barreto
Local: Anexo "B" - Solo ao lodo do Gab .. do Sr. Senador
João Basco - Ramal .484
'
~
Assistente: Lêdo Ferrei~ da Rocha ....2. Ramal 3.~7
Reuniões: Quintos-feiras, às ,.10:30 horas
local: Sola "~uy Barbosa"- Anexo 11- Ramoi!i'i21 e 716

(CF)

COMPOSIÇÃO

2. Arnon de Mello

(CME)

COMPOSIÇÃO

Titularei

Titulares

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3, leiht Choves

Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silvo

MDB

COMISSÀO DE FINANÇAS (17 membros)

Paulo Brossord-:
Nelson Carneiro
Itamar Franco
Jose Richo
5. Amoral Peixoto
6. Tailcredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quarta5·feiros, às 11,00 horas
local, Selo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

Presidente: João Colmon
Vice·Presidente: Jutohy Magalhães

l. Adalberto Seno
2. Evelosio Vieira
3. Franco Montoro

1.
2.
3.
4.

1. Nel~n Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: leito leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos-feiras, as 11:00 horas
Local: Sala "Clovis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

1. João Calmon
2. Torso Outra
3. Jutohy Magalhães
4. Aloysio Choves
5. Aderbol Juremo
· 6. Eunice Michiles

MDB

MDB

1 . Franco Montara
2. HumbertQ Lucena
3. Joison Barreto

(CEC)

(9 membros}

Titulares

Novembro de 1979
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Suplentes
ARENA
.
1, Roi~undo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomord

Jorge ISPJume
Luiz Ca~lcànte
Murilo !io,dÇJró
Benedito Ferieiro

MDB

'

1. Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

1. CunhaÚmo
2. Jaison Barreto

Assistente: lêdo ferreiro da Rocha .r;...; RPmol 312
Reuniões: Quartas-feiras, 'às 9;30 hor~sk ·
lo.c.ol: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li -Remeis 62le 716
~

COMPOSIÇÀO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

,

(CLS)

(9 membros}

Presidente: Tãrso Outra
1?·Yice·Presidente: SaldQnho 'Der:zi
9
2 -Vice·Presidente:· lomo-~to Junior

COMPOSw;ÃO'

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vergas
Titulares

L
2.
3.
4.'
5.
6.

lenoir Vergas
Helvldio ~unes
Jesse Freire
Moacyr Dollo
Henrique de La Rocque
~io Choves

Suplentes
ARENA
1. Jutqhy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4: Behedito Co!!elos

Titulares

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

(CSPC)

(7 membros)
,... :
COMPOSIÇÃO

Suplentes
~RENA

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Torso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Den:i
lomanto.JUnior
Mendes CanaleAderl:iol Juremo
Almir Pinto '
lenoir Vergas
José Sarney'

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presidente: Humberto lucenQ

1. Aloysio Cho'l.es
2~ Pedro Pedros$ian

.3. Henrique de la Rocuque
~- José Guior'ord ,
5. luiz Covolcante

'• o.

Titulares
1. Raimvndo Parente
2. He-nrique de Lo Rocqye
3. ~;:Bernardino Viana
4. Alberto SilvQ

!:juplentes
ARENA
, .
1. Affonso Comorgo
2. Pedro Pedro5~i.Q_n
3. Aderbal Juiel'no
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MOS

1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. lazaro Barbaza

Titulares

B) SERVIÇO OE COMISSÕES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INOUtRJfO

Suplentes

1, Orestes Quercia
2. Evelasio Vieira
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ARENA

Assistente: lei/o leivas Ferra Co:ota - Ramal 497
Reuniões~ Quintas-feiras, 6s 9:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

1, Benedito Ferreira
2. Vicente Vualo
3. Pedro Pedrossion
4. Affonso (amargo

1. Passos Pôrto
2. lomonto Junior
3. Alberto Silva

Comissões Temperarias
Chefe: Ruth de Souza (adro
Local< Anexo H - Terreo
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1) Comissões Tempororias- paro Projetas do Congresso Na cio·
oai
2) Comissõ-es TemPoi"orlas paro -Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e
4) Comissóo Misto do Projeto de lei Orçamentaria {art, 90 do
Regimento Comum)

MOS

1. Evondro Carreira
2. Lazoro Barboza
3. Orestes Quercia

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1. leite Chaves
2. Agenor Mario

AssisteJ"'Ie: Leilo Leivas Ferro Co$ta - Ramal 497
Reuniões~ Terços-feiras, 6s 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo HRomais621 e716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreiro
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra·
mal 674; A!feu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F.
Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes de Se- Ramal 310.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

~-

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Remai•- 621 e 716

ASSISTENTE
LEI LA

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Remai•- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

HORAS

QUINTA
C.F.

C.S.P.C.

GUILHERME

ASSISTENTE
LEI LA

10,30

Ramais- 621 e 716

C. E..

RUY BARBOSA
Remai•- 621 e 716
RUY BARBOSA

C.R.E.

Ramais- 621 e 716

HELENA

C.E.C.

ANEXO"B"
Ramal- 484

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

SERGIO

FRANCISCO

LÊDA

C. L. S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

LEI LA

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

c.s.

11,00

12,00

DANIEL

CÁNDIDO

LEI LA

RUY BARBOSA
Remai•- 621 e 716

10,30

SERGIO

]1,00
C.M.E.

GUILHERME

10,00

MARIA

10,00
C. A.

ASSISTENTE

09,30

C.D.F.

RUY BARBOSA

SALAS
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623
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SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 1979

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL -~~~~~~-,--j
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I• VicePresidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 68, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.692, de 29 de agosto de 1979, que "concede incentivo fiscal às vendas de
produtos industrializados à Itaipu Binacional".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.692, de 29 de agosto de 1979, que "concede incentivo fiscal às vendas
de produtos industrializados à ltaipu Binacional."
Senado Federal, 8 de novembro de 1979. - Senador Nilo Coelho, I• Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I-ATA DA 202• SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1979

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

menciona, sejam aulórizados a elevarem o montante de suas dívidas consolidadas.
1.2.3 -

Comunicação da Presidência

1.2.1- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
no 83/79, anteriormente lido.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n' 82/79 (n' 2.255/76, na Casa de origem), que altera a redação do inciso I e do§ 3•, do art. 11 da Lei no 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social.
-Projeto de Lei da Câmara n' 83/79 (n' 1.599/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República~ que dispõe sobre a
revisão dos proventos do pessoal inativo do Magistério Civil da Aeronáutica.

SENADOR BERNARDINO VIANA- Reparos a discurso proferido em sessão anterior pelo Senador Alberto Silva, na parte referente à implantação na capital do Estado do Piauí, do Programa de Melhoria Ferroviária. Inauguração no Distrito Industrial José Moraes Correia, em
Parnaíba-PI, do Núcleo de Secagem para folhas da carnaubeira, corno
parte do Projeto Celulose Moraes que está sendo implantado no norte daquele Estado.

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

- Ofício n• S/32/79 (no 386/79, na origem), do Sr. Governador do
Estado de Alagoas solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstiQici- eXtern-o-no valor de USS 25,000,000.00, para aplicação
em programas de desenvolvimento do Estado.
-Ofício no Sj30j79 (n9 0148-GE/79, na origem), do Sr. Governador
do Estado do Rio Grande do Norte solicitando autorização do Senado
Federal, para contratar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 20,000,000.00, destinado ao financiamento de projetas de prioridade
para o Estado.
-Mensagens nos 209, 210,200, 199, 192, 191, 189, 188, 187, 155, 154,
152, 195, 153, 173, de 1979 (n's 372, 373,355, 356, 351, 350,345, 344, 343,
283, 282. 304, 347, 280 e 310, de 1979, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República submete ao Senado Federal propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os Governos dOs Estados de Sergipe, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e as prefeituras municipais que

1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR HENRIQUE DA LA ROCQUE- Visita realizada pelo
General Milton Tavares e soldados do II Exército, à Basílica de Nossa Senhora da Aparecida.
SENADOR MURILO BADARÓ gueiredo à Venezuela.

Visita do Presidente João Fi-

1.3- ORDEM DO DIA
_:.Projeto de Lei da Câmara no 71/76 (no 1.315/75, na Casa de origem). que introduz acréscimos e modificações na Lei dos Registras Públicos. Rejeitado o projeto, sendo prejudicado o substitutivo a ele oferecido,
Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara no 44/78 (no 1.118/75, na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade de declaração de bens para o exercício
de cargos ou funções em empresas públicaS ou assemelhadas. Aprovado. Ã
sanção.
-Projeto de Resolução n'? l00/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos (MS) a elevar em Cr~ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem
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da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Dirceu Cardoso, pela representação do Sr. Lynaldo Uchoa de Medeiros contra ex-diretor
José Lins e Lomanto Júnior. À Comiss_ão de Rcdação.
do .Banco Central do Brasil.
-Projeto de Resolução n~' 101/79, que autoriza a Prefeitura MuniciSENADOR HUMBERTO LUCENA -Documento enviado ao Sr.
pal de Guiratinga (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
Ministro da Fazenda, pelos Secretários de Fazenda do Norte/Nordeste,
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem
sintetizando as reivindicações das Regiões, em matéria tributária e sobre
da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Dirceu Cardoso,
alterações constitucionais relativas aos Fundos de Participação dos EstaJarbas Passarinho e Paulo Brossard, À Comissão de -Redação.
dos, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
-Projeto de _Resolução n~' 102/79, que autoriza a Prefeitura MuniciSENADOR MOACYR DALLA- Solidariedade ao Ministro César
pal de Poxoréu (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o monta-nte de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem da Cais, a propósito -de acusações improcedentes veiculadas na Imprensa
palavra no encaminhamento de sua votação QS Srs. Dirceu Cardoso e José contra aquela autoridade. Editorial do jornal O Globo, ~diçª-_o d.e hoje, sob _
o título "A denúncia da normalidade'·.
Lins. Ã Comissão de Redação.
-Requerimento n~' 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Expediente da Cooperativa
solicitando, nos termos do art. 418, inciso "1, do Regimento Interno, a Con- Agrária de Colatina, Estado do Espírito Santo, sobre as conclusões do III
vocação do Sr:._ Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Ca- SemináriO do Café, no norte capixaba.
milo Penna, para prestar esclarecimento, perante o Senado Federal, sobre
SENADOR GASTÃO MULLER- 41' aniversârio da emancipação
o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Ata lia. Votação
política do Município de Alto Araguaia-MT.
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n~' 449/79, de autoria do Sr. Senador Humberto LuSENA DOR FRANCO MONTORO- Instalação, em BrasOia, de sucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe_d_eral, do discurso cursais das Rádios Brasiliense e Alvorada, de Ribeirão Preto-SP.
proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe do DeSENADOR CUNHA LIMA- Falecimento do Dr. Octavio Theodopartamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade" comemorativa do aniversário daqUele setor do MinistériCI do Exército. Votação adia- ro de Amorim.
da por falta de quorum.
SENADOR AMARAL FURLAN- 460 aniversãrio de fundação da
-Requerimento n~' 435/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de VASP.
La Rocque, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de_Lei
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESda Câniara n9 60/77 (n~' 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder SÃO. ENCERRAMENTO.
Executivo a institUir a Fundação NaciOnal para o Menor Excepcional2- ATA DA 203• SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1979
FUN A EX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n'? 124,
de 1979, do Sr. Senador Nelson_ Carneiro, que estabelece normas de assis2.1- ABERTURA
tência ao excepciomi.l e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao
2.2- EXPEDIENTE
Excepcional - FUNASE, e dá outras providências. Votação adiada por
2.2.1- Oficio do Sr. !'~-Secretário da Câmara dos Deputados
falta de quorurn.
-Projeto de Lei do Senado n~' 134/79, de autoria do Sr. Senador Lo-_
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
manto Júnior, que equipara os Professores de deficientes auditivos aos ha- Projeto de Lei da Câmara no 84/79 (no 1.598/79, na Casa de oribilitados em magistério especial de excepcionais. Votação adiada por falta
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pende quorum.
são especial a Cleide Severino- Ribeiro e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado~ n~' 218/76, de autoria do Sr. Senador
Franco Moiltoro, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Partici2.2.2 .- Leitura de Projeto
pação dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de primei- Projeto de Lei do Senado n' 337/79, de autoria do Sr. Senador
ro grau. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade).
Franco Montoro, qt•e assegura aos sindicatos o direito de instituir delega(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 1/77). Vocias ou nomear delegados de empresas, em suas bases territoriais.
tação adiada por falta de quorum.
·
2.2.3 - Requerimentos
- Projeto de Lei do Senad<>__l).? 1/77, de autoria do Sr. Senador Otto
Lehn:tann, que inclui no conceito de ensino de 19 grau, para fins do dispos- N~'s 468 e 479, de 1979, de dispensa de interstício e prévia distrito no art. 59 da Lei no 5.692, de II de agosto de 1971, o ministrado a buição de aVulsos, para que figurem na Ordem do Dia da"'próxima sessão
crianças de idade inferior a sete anosA (Apreciação preliminar da constitu- os Projetos de Resolução nos 105, 106, 107, 109, 110, 113,114, 115, 117,
cionalidade e juridicidade). (Tramitando em conjunto com o Projeto de 118, 120 e 121, de 1979. Aprovados.
Lei do Senado n9 218, de 1976). Votação adiada por falta de quorum.
2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senad0_i1_9 267/76, de autoria do Sr. Seuador Itamar Franco, que estabelece critériOs para a aprovação de projetas floresProjeto de Lei do Senado n~' 258/79-DF, que estima a Receita e fixa a
tais, c dá outras providências. Djscussão sobrestada por falta de quorum Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1980, nas separa votação de requerimento solicitando adiamento de sua discussão. guintes partes:
- Projeto de Lei do S~nado n<1 192/79, de autoria do Sr. Senador
-Secretaria de Educação e Cultura. Aprovado. À Comissão do DisNelson Carneiro, que confere aos vendedores autônomos o direito ao 139 trito Federal para a redação fiilal.
salário, e determina outras providências. (Apreciação preliminar dajuridi-Secretaria de Saúde e à Secretaria de Serviços Sociais. Aprovado. À
cidade). Discussão sobrestada por falta de quorum para votação de requeri- Comissão do Distrito Federal para a redação final.
mento solicitando adiamento de sua discussão.
- Secretaria de Viação e Obras e a Secretaria de Serviços Públicos.
Apr01·ado. À Comissão do Distrito Federal para a redução final.
1.4- COMUNICAÇÃO bA I'RESIDtNCIA
2.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
Deferimento do Requerirrieri.to n~' 466/79, do Sr. Senador Paulo Brossard, no qual solicita autorização do Senado para participar da XXXIV
SENADOR FRANCO MONTORO- Reivindicações da cidade de
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, como Observador Parla- Matão-SP.
mentar.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SÃO. ENCERRAMENTO.
'SENADORGILVAN ROCHA- Violência da repressão policial
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
praticada con_t_r_a___operários metalúrgicos grevistas, que se achavam na
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, pi:oferido na sessão de 7-11-79.
Igreja de NoSsa Seúhora do Socorro, na cidade de São Paulo.
SENADOR ITAMAR FRANCO-Solicitando informações referentes a c_ontrato celebrado entre a Açominas e a firma American Medicallntcrnational, para prestação de assistência nlédica e hospitalar na área de
Ou-ro Branco-MO. Providências para requisição do processo iniciado

4-ME.SA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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ATA DA 202• SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESJDE:NCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto ~ena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jarbas Passa~
. rinho ---.Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Bernardino VianaHelvídio Nunes- Almir PintO- José Lins -·Aderbal Jurema- Nilo Coelho'·- Luiz Cavalcante- TeOtônio Vilela- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso _.:._ Itamar Franco - Murilo Badaró -:-. Tancredo Neves - Franco
Mont~ro - Lázaro Barboza- Gastão MUller~ Mendes Canale- Pedro
Pedrossiari- Saldanha Derzi- Affonsó Camargo- José Richa- Jaison
Barreto.---:- Le~oir Vargas - Tarso Outra.

§ 39 lnexistindo espOsa, ou marido invâlido, com direito às prestações,
a pessoa designada poderâ, mediante declaração escrita do segurado, concor~
rer com os filhos deste.

Ar:t. 14. Não terá direitO à prestação o cônjuge desquitado, ao qual não
tenha s~do assegurada a percepção de alimentos nem o que voluntariamente tonha abandonado o lar hã mais de cinco anos, ou que, mesmo por tempo infc..
rior, se encontre nas condições do art. 234 do Código Civil.
LEI N• 3.071, DE 1• DE JAN!liRO DE 1916
(corrigida pela Lei n• 3.725, de 14 de janeiro de 1919)

· O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller).- A lista de presença acusa o
cqmparecimento' de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta ·a sessão.
·
O Sr .. l9~Secretãri9.Pfocederá à leitunl-d6 ExPedíCrite.

CÓDIGO CIVIL
PARTE ESPECIAL
LIVRO I
Do Direito da Famflla

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
. OFICIOS

••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• o •

Do Sr. /P~Seúetário.·da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do ,Stnado autóg'rafoS dos, .seguintes p;ojetos:
'

.

'.

.................................................................
CAPITULO II
Dos Direitos e Deveres do Marido

PROJETCl.DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1979
(n' 2.255/7~, na Casa de origem)
. ..
Altera a redação do Inciso I e do §3•, do art. 11 da Lei n• 3.807,
. de~ rle agosto de 1960, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previ~
dê-nc~ia Social".
·
O CongresSo Nacional 'decreta:
.
Ait. 19 A Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, passa a vigorar com as
seguintes alterações no inciso:! e no·§ 39 do art. 11:
"Art. 11.
I - ó côrijuge, a companheira, mantida hâ mais de 5 (cinco)
anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos
ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores de
21 (vinte e um) 'anos ou invâlidas.
·
§ 39 IneXistirido cônjuge com direito às prestações, a pessoa
designada poderã, mediante declaração escrita do segurado, -concorrer com os filhos deste."

o ••

TITULO II
Dos Efeitos Jurídicos do Casamento

234" .A.

··

,.;.;;:
~b;i~.a~ã~·d; ~~~;~~t~~- ~- ;,;~ih;; ~;~;.- ~~;~ ~ ~;rld~:
quando ela abandona sem justo motivo a habitação conjugal, e a esta recusa
voltar. Nesse caso, o juiz pode, segundo as circustâncias, ordenar, em proveito d? marido. e dos filhos, o seqUestro temporãrio de parte dos rendimentos
particulares da mulher.
..... -. ..•. ~ ....•. , ......•..•...•. ~ ..... ; ..•.....•....••...••....
(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1979
(n' 1.599/79, na Casa de origem)
De iniciatí'vçz do Senhor Presidente da Repúb/í'ca
Dispõe sobre a revisão dos proventos do pessoallnatlvo do Magistério Civil da Aeronáutica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Os inativos do Magistério da Aeronáutica farão jus à revisão de
proventos com base nos valores de vencimentos fixados no Plano de Retri·
buição do Magistério da Aeronáutica, para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham aposentado, observados os parágrafos deste artigo.
LEGISLAÇÃO CITADA
§ J9 Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados os cargos
LEI N• 3.807,.DE 26 DE AGOSTO DE 1960
que tenham servido de base de cãlculo para os proventos da aposentadoria,
(cOm as alterações da legislação posterior)
observado o regime de trabalho. a que esteve obrigado o inativo, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento bá~
LEI ORGÂNICA DA PREVID~NCIA SOCIAL
sico do cargo em que se transformou aquele em que se tenha verificado a apo~
..................................... : . ............... ~ . : ..... . sentadoriã. ·
§ 29 o vencimento que SCrvirá de base à revisão dO provento será o .nxa~
do para ·a classe do Magistério da Aeronáutica que houver absorvido cargo
TITULO 11
de denominação e símbolos iguais ou equivalentes ao daquele em que se aposentou o funcionãrio.
Dos Segura~os, dos Dependentes e d-8- Inscrição
§ 39 Quando cargos de idêntica denominação e,padrão de vencimentos
tiverem sido transformados para classes de denominação e vencimentos dife·
rentes, mas no mesmo gTau de ensino, a revisão será feita com base no venci~
CAPITULO II
mento bãsico da classe de maior nível.
Dos Dependent~s
§ 49 Quando o inativo tenha pertencido à Organização de Ensino
. Art. 11. . Consideram-se dependentes dos segurados, para efeito dest~ que desenvolvia o ensino de }9 e 29 graus ou nfveis equivalentes, a revisão de
I.el:
proventos far~se-â com base no vencimento bãsico da classe correspondente
. i - a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida hâ mais de 5 ao grau de ensino que era ministrado Pelo inativo.
(dnco) .anós, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou
§ 59' O reajustamento previsto neste artigo serã devido a partir da vigên·
inválidos, e as filhas solteiras de qualqUer condição menores de 21 (vinte e cia do ato da efetiva implantação do Magistério da Aeronâutica.
uni) a~os. ou. invâlidas.
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação desta lei será atendida à con.. . . .................................. : . ·--• .. ._ ·-· ......... . ta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica .
Art. 29
Art. 39

~

Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em cOntrário.

~

....
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Art. 311 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 411 Revogamwse as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 255, DE 1979

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mow
ti vos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, o anexo projeto de lei
que "'dispõe sobre a revisão dos proventos do pessoal inatiVo do Magistério
Civil da Aeronãutíca"_.
~rasília, 14 de agosto de 1979.- J?ão B, Figueiredo,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 045/GM, DE 13 DE JUNHO DE 1979,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Trata o presente processo da edição de ato de natureza legislativa, para o
disciplinamento da revisão dos proventos dos docentes inativos do Magisw
tério da Aeronáutica. --- ·
Resulta a iniciitiVa- do entendimento fixado pelo Departamento Admi~
nistrativo do Serviço Público, no sentido de que, possuindo o Magistério da
Aeronáutfcã -legislação específica, não seriam aplicáveis as disposições do
Decreto-lei n9 1.325/74, e do Decreto-lei n9 1.445/76, à revisão de que se cogita.
Em conseqaencia, elaborou~se anteprojeto de lei que foi acuradamente
examinado por aquele Departamento.
O DASP, na oportunidade, entendeu que a matéria atende às exigên-cias
constitucionais para a expedição do ato legislativo destinado a efetivar a revi~
são em estudos, mediante a promulgação de lei, em sentido estrito.
Cabe-me informar a V. Ex• que a despesa total com o reajustamento dos
inativos do Magistério da Aeronáutica-, caso o Projeto seja aprovado, será da
ordem de Cr~ 8.115.596.00 (oito milhões cento e quinze mil e quinhentos e
noventa e seis cruzeiros).
Cumpre-me também esclarecer a Vossa Excelência que existem recursos
orÇamentários neste Ministério, parã ·o custeio da despesa.
Em face do exposto, tenho a honra de submeter a elevada consideração
de Vossa Excelência o incluso projeto de lei, cujo enCaminhamento e apro~
vação-pelo Congresso Nacional, Caso Vossa Excelência haja por bem assim
decidir, Possibilitará a revisão dos proventos de inatividade dos antigos docentes deste Ministério.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo respeito.- Délio Jardim de Mattos, Ministro da Aeronáutica.
(Às Comissões de Servlço Público Civi'l e de Finanças.)
PARECERES
PARECERES N•S 873 E 874, DE 1979
PARECER N.0 873, DE 1979
Da Comissão de F'inançã.S, sobre o Ofício ugu n. 0 32.,

de 1979 (n.0 386179 na origem), do S_enhor_ Governador do
Estado de Alagoas solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo no valor de
US$ 25,000,000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte
americanos) para aplicação em programas de desenvolvi ..
mento do Estado.
Relator: Senador Teotónio Vilela
De conformidade com o art. 42, item IV, da Constituição, o
Senhor Governador do Estado de Alagoas, no ofício que env1ou a
esta: Casa, solicita do Senado Federal, a competente autorização
para rea'izar uma operação de empréstimo externo no valor global
de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco m!Jhões de dólares norte americanos), com aval do Tesouro Nacional, para aplicação em investimentos prioritários nos setores de sane:m1ento, eletrificaçãa,
sistema rodoviário e agricultura, bem como na implantação do
complexo Químico d'e Alagoas, conforme _a seguinte programação:
Item
01
02
03
04
05
06
07

Programa
___,. Saneamento Básico
-Energia
Rodovias
Irrigação
Saneamento Ambiental
Cidade Hortigranj eira
Complexo Químico de Alagoas

Valor Cr$
154.495. 615,0G
108.100.000,00
400.000.00.0,00
20.000.000,00
14.279.385,0.0
40' 000' 000,00
20, CO(). 00(),00

Novembro de 1979

2. Para atender o disposto no art. 403, do Regimento Interno, foram anexados ao presente:
a) cópia da Lei Estadual n.o 4.025, de 8 de junho de 1979, autorizando o Estado a contratar crédito externo até o .valor de
US$ 50,0 milhões, com o grupo financiador-a ser indicado;
b) cópia do Aviso n. 0 871/79 - do Senhor Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, reconhecendo o caráter prioritário da operação e a capacidade de
pagamento do Estado;
c) cópia da Exposição de Motivos Cn.o 364/79) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Presidente da República. propond'o a aprovação do ped1do em exame, tendo sido autorizado o
Estado de Alagoas a dirigir-se ao Senado Federal, para os fins
previstos no art. 42, item IV, da Constituição; e
d) cópia do OJ.'íclo CEMPEX - 79/043, pelo qua:l a Comissão
de Empréstimos Exte_rnos - ·expedi11 a credencial autorizando o
prosseguimento das negociações, de acordo com o disposto no inciso I do axt. 2.0 do Decreto n. 0 65.071, de 27-8-69.
3. A aprovação do Ministério da Fazenda em conjunto com
o Banco Central do Brasil, nos termos do Decreto n.0 74.157, de
6 de julho de 1974; bem como o exame final das condições crediticfas do caso serão examinadas à vista da.s condições usualmente
admitidas para operações da espécie, assim que apresentada a
respectiva minuta do contrato.
4. Cumpridas as exigências do art. 4G3, alíneas a, b e c do
Regimento Interno e tendo em vista que o empréstimo pleiteado
é fundamental para a viabilização financeira de investimentos
em vários setores prioritários e carentes de investimentos naquele
Estado. concluímos pelo acolhimento do presente pleito, na forma
do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 105, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado- d_e · Alagoas a realizar
operação de empréstimo externo no valor de US$ ..... , ..
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte americanos) para financiar setores prioritários daquele Estado.
O Senado Fed'era:l resolv:e:

Art. 1.0 É o Governo -do Estado de Alagoas autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo, com a garantia da
União, no valor de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte americanos) ou o equivalente em outra moeda, de
principal, com grupo financiador a ser indicado, sob a supervisão
do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda d'estlnado
a financiar os setores de sanea:mento, eletrificação, sistema rodoviári·o e agricultura, bem asffi.m a implantação do Complexo Químico de AJagoas.
Art. 2.0 A operação de empréstimo realizar-se-á na forma
aprovada pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas
operacionais. acréscimos, prazos e demais condições admitida.::.
Pelo Banco Centr.al. do Brasil e pelo Ministério da Fazenda para
registro de empre.st1mos da espécie obtidos no exterior obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da ex'ecuç-ão da
política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto.~ Lei .E.stadual n. 0 4.025, de 8 de junho de 1979. publicada
no Dmno Of•c•al do Estado de Alagoas do cH.a subseqüen te.
Art. 3.0 Esta ReJ_olução- entra em vigor na da:ta de sua publicação.
Sala das Cdinissões, 31 de outuQro de 1979. - Tancredo Neves
Presidente - Teotõnio Vilela, Relator - Saldanha Derzi - Ju:
tahy Magalhães- José Richa - Henrique de La Rocqne - Mauro
Benevides - Mendes Canale - Jorge Kalume - Alberto Silva.
PARECER N.0 874, DE 1979
Da Comis~ão de Constituição e Justiça., sobre o Projeto de Resoluçao n.. 0 105, de 1979, da Comissão de Finan~
ças, que ~~autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS ....
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte americanos), para financiar setores prioritários daquele Estado/'
Relator: Senador Almir Pinto.
. O projeto em exam·e, de autoria da Comissão de Finanças, aut.onza o Gm:·erno do Estado de _Ala.goas - art. 1.0 - "a realizar
uma: operação de empréstimo externo, com a garantia da União,
no valor de US$ 25,000000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte americanos) ou o eqmvalente em outra moeda de prlnc!nal.
com grupo- financiador a ser indicado, sob a supervisão do BaD.co
Central do Brasil e do Ministéri.o da Fazenda destinado a financiar os setores <:!e saneamento, eletrlficação, sistema rodoviário e
agricultura bem como a implantação do Complexo Químico de
Alagoas".
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2. A Comissão de Finanças exa:minou amplamente todo o
processado, tendo sido anexados os doeumento_s_ indispensáveis
para a solicitação.
Os documentos referidOs no Parecer da_ Comissão de Finanças
são os seguintes:
"a) cópia da Lei Estadual n. 0 4.025, de 8 de junho de 1979,
autorizando o Estado a contratar crédito externo até o
valor de US$ 50,0 milhões, com o grupo financiador a ser
indicado;
b) cópia do Aviso n.O 871/79 - do Senhor _Ministro Chefe
Secretaria; de Planejamento da Presidência da República,
reconhecendo o caráter prioritário da operação e a capacidade· de pagamento do Estado;

cópia da ·Exposição de Motivos (n. 0 364/79) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Presidente da Repúbli-

c)

ca, propondo a: aprovação do pedido em ·exame, tendo sido

autorizado o Estado de Alagoas a dirigir-se ao Sen:<do Fe-.
dera!, para os fins previstos no art. 42, item IV, da COnstituição; e,
· ·
·
d) cópia do Oficio CEMPEX - 79/043, pelo qual a Comissão de EmpréStimos Externos expediu a credencial autoriza:ndo o prosseg~ento das negociações, de acordo com
o disposto no inciso I do art. 2.0 do Decreto n.o 65.071, de
27-8-69."
4. Ante o exposto, atendidas a.s exigências constitucionais e
as constantes do art. 403, alínea a, b e c do Regimento Interno,
esta COmi.st3ão nada tem a opo~ à ,tramitação normal do presente
projeto de resolução, uma vez que constitueion..r e juridico.
Sa!a das Comissões, 7 de novembro ele 1979: - Henrique de La
Rocqne, Presidente - Almlr Pinto, Relator - Aloysio Chaves Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Raimundo Parente Lenoir Vargas- Murllo Badaró- Amaral Fur!an~ ~Cunha Lima
- Hugo Ramos..
PARECERES N•S 875 E 876, DE 1979
PARECER· N. 0 875, DE 1979
Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício ."8" n.0 30,
de 1979 (n.0 0148-GE, de 1979, na origem), do Senhor Governador do Estado do Rio Grande do ·Norte, solicitando
autorização 3.o senado Federal,, para contratar operaçã.o
de empréstimo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado ao financiamento de
projetas de prioridade para o Estado.

Relator: Senador Saldanha Derzi
O Senhor G<>vernador do Estado do Rio Grande do Norte solicita ao Senado Federal, com o presente Ofício, nos term·os d.o art.
42, item IV, da Constituição, a competente autorização para aquele Estado contratar uma operação de emprêstimo ext~o, no valor de UC$ 20000,000.00 (vinte milhões de dólares), ou o equlva-.
lente em QUtra.s moedas. destinado "ao financiamento de projetas
da mais alta significação para a economia do Estado, como se
pode verificar pela programação anexa, projetos esses que não
poderão ficar dependendo das parcas .receitas estaduais, mormente no corrente exercício e no p~óximo em que elas s_ofrerãp
inevit;:tvelmnte as conseqüências da seca que ora assola o território do Rio Grande do Norte".
2. Os recursos obtidos serão aplicad-os preferencialmente ~o .
financiamento dos seguintes programas:
(Valor em US$ 1,00)
2.a. 'Empreendimentos Industriais .. ·~~-·-·· ...
2.200.000
·Sendo:
·
Scheelita . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . • . . ..
1. 680. 000
Siderurgia .... ~ .................. ·~ .. ~~~120.000
!Magnésio Metálico .................... ..
400.000
800.000
2,b, Agroindústrla ............. ·............... .
,50.500.000
2.c. Infra:..estrutura ...... ·........... -........ .
Sendo:
· ·
33.500,000
Estradas ............... ; ..... · .. · ..... · ..
,.6.000.000
ReCursos Hídricos .. _..... ~ .... _... ~ .... :-. . -....·
6.ooo.opo
Eletrificação Rural .......... , . . .. .. . . .... , 5.000.000
!Recursos- Tídricos · .......... .
6.000.000
Mecanização' AgrícOla
6.500.000
2.d. Promoção· Social ......................... Sendo:
·
~ 500.000
Prevenção à Wiargina:ização do Menor
A&sistênciá Sócio terap.êuta ...·. . . . . . . . . . . .... 4.000.000

=
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r~iis~n~!~~çrã~ .~. ~~~~~~:~. ~~~:~~: - 2.000.000
TOTAL . .. .. . . . . .. . .. . ... . .. . .............
60.000.000
3 A Secretaria de Planejamento da Presidência da República: pelo Aviso n.o 870/79, co?firm:m a ~prioridade d,.9' menci<?nado investimento com vistas a co11t_rataçao da op_eraçao de Cl'e- dito externo, bem como a capacidade de pagamento do Estado.
4. A Assembléia Legislativa do Estado, na forma da Lei
n.O 4.820, de 28 de junho de 1979, autorizou o Poder ~xe~ut1vo a
contrair empréstimo externo até o valor de_ US$ 20 IIJ?-}h_?es para
o presente exercício, e .mais d:Uas parcelas de UIS$ 2() nu. .hoes, para
os exercícios de 1980 e 1981, res,pectivamente.
5. A COmissão de EJmn>réstimos Externos - CEMPEX, . do
Banco. Central do Brasil, credenciou ·a operação p~ra os efelt:Js.
no Decreto n.o 65.071, ele 27-8-69 e do Decreto n. 0 . 74.1S7, de 6
de junho de 1974.
~
6. o senhor Ministro da Fazenda ~m a Exposição de Motivos n,o 359 de 1979 aprovou a operaçao 'de empréstimo pretendido ficando o exanle das condições .crediticias ·da gperação a ser
"efeÜvado pe:D Ministério da Fazenda, em articu!~ç:3:o com o Banco Gentral do B;rasil, nos termos do artigo 1.0 • IllClSO II, do De-:creto n.o 74.157, de 6 de i\mho de 1974, assim que apresentada a
nliilutas de contrato".
7. Do exame do p:roces.sado, verifica-se que foram obede~idas
as exigências e trâmites legais esta,.be:ecidos pe·!o D:ecreto D;umero 74.157; de 6 de junho de'1974, para pedi?os de_ exame para oontratação de empréstimos, o-peraçoes .de..creditas ou acordos ext_e~
nos de interes:Se dos Estados, do DlStrrto Federal e dos MunlClpioS, para fins da manifestação do Poder Ex~cutiyo Federal, de
que trata o art. 42, item IV, in fine, da Const1tu1çao.
8. Por fim, o Senhor Pre.siden.te da República autoriz~u. o Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Nor.te a di~g!r:se
ao Senado Federal, na forma do art. 42, item IV, da Constitmçao.
9. Cumpridas as exigências do art. 43, alineas.a, b e c do Regime~to Interno, opinamos pela aprovsção do presente plelto,
contido no presente oficio, na forma üo .seguinte.
PIROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 106, DE 1979
Autoriza o Governo do EStado do Rio Grande do Norte a realizar operação dê empréstimo externo no valor de
US$ 20,000,000.00 .(vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar programas prioritários d.o
Estado.

o

:;;enado I"ederal resolve;
Art. 1: 0 ·1!: o G<>verno i:lo Estado do Rio' Grande do Norte autorizado a realizar, .com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000 00 (vinte milhões
de dólares. norte-americanos) ou o equivalente em outra mo-eda,
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado ·.sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco centrai do Brasil,
para ser aplicado. em vários programas prioritários daquele E3tado. ·
Art. 2. 0 A operação de empréstimo reallzar-se-á nos termos
aprovados pelo Poder ExecutiVo Federal, à taxa de juros, despesas operacio:p.a·is acréscimos, prazos e_ demais condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da
espécie obtido.s no ex.teri{lr,. obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução .da política econômico-financeira do· Governo· F·ederal: e, ainda, o -disposto na Lei Estadual número 4.820, de 28 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial
do Estado do Rio Grande do Norte do dia subseqüente.
Art~ 3.0 Esta Resolução entra em vigor ,na da_ta de sua publicação.
Sala das COmissões, -sl de- outu"bro de 1979. - Tancredo Neves,
Presidente -- Saldanha Derzi, Relator - -Jutahy Magalhães José Richa - Bep.rique dé La Rocque - Mauro Benevides Mend~ ,canale - Jorge Kalum.e ~ Al!>erto 1Silva.
. PARECER N.0 876, DE 1979
·Da. Comissão . dC: Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 106, de 1979, da ComiFSãõ dê FirmnÇas, que "autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a. realizar operação de empréstimo e:x:t~rno no valor
de US$ 23,000 030.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos),· destinado a financiar programas prioritários
do Estado".. ·
R!!.lator: Senado:r' Bernardino Viana,
Apre~entado .. pela. co:rrii~sM · de _Finanças, o presente projeto
de resolução auto!1za a· Governo· do Estado do Rio Grande do
N"di'te·. _.;. art. 1.0 - a "rea'izar, oom a garantia da União, uma
operação de eJI\préstlmo ext""!lo, no valor .de US$ 20,000,000 00 ·
(vinte milhões ~e d.ó!areS norte-americanos) óu o equivalente em
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o~tra mOeda. _ct_e principal, junto a grupo financiador a ser indiDestinação dos RecUrsos:_ implantação do Program_a CURA
cado, sob' a orientação ~do I\-!inistério da Fazenda e do Banco Cenlj aboll I!) naquela cidade."
tral do Brasil. para ser aplicado em vários programas prioritários
daque!e Estado".
O Coilselho Monetário, em sessãO realizaoda em 29--8-79, foi
2. Pelo a_rt. 2. 0 do pr-ojeto "a operação de effipréstimo reali- favorável ao pleito, por considerá-lo técnico e. financeiramen~e
zar-se-á n~_s termos aproyados, pelo Pod~r Executivo Federal, à viável, não devendo os seus encargos ~erar maiol."es pressões na
execução orçamentária dos próximos _exErcícios, daquela munici-.
taxa de juros; despes·a.s op!_::racionais," acréscimos, prazos e demais palidade,
j ã que fo~ implementado .um Plano de Recuperação ·
condições _admitidas pelo Banco, ~centr_al do· Bra:sil, _para registro
Financ-eira do Município qlJ.e ocasi.onará a reversão. dos deficit,
de empréstimos da espécie 'obtidos n_o e~teriQr, obedecidas a.s de- _ ap"'esentado
nos períoàos anteriores.
mais exigências dos ór~ãps e~J?.Carregados da execuçãO da politica
econômlco~tinanceira do Governo Fede:çal, e: ainda,- o disposto na.
Ko
Mérito,
se enquadra nas diretriies' do ,
Lei Estadual n.O 4.820, de .28 de setembro de )~79, publicada n9 Plano Nacional odeempreendimen~o
Desenvolvimento, atende aos interésses do Es-;
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte .do dia subse- · tado- e tem grande repercusSão
sócio'-ecm:íômíca pàra a- sua.região.
qüente".
3. Foram anexados ao proCessado os docUmentos, neli;essários
Assim, opinamos ~elo acolhimento da Mensá.gém, n~o.s terthqs
para exames de pedidos da espécie, satisfazendo os aspectos fordo seguinte
mais prévios, requeridos pela legislação pertinente, a: .saber:
0
'
a) foi promulgada a Lei Esta(iual n. · <L820, de· 28 de junho
PROJETO DE RESOLUÇAO~ N.0 107, DE 197,9
de 1979, autorizando o Estado a contratar crédito externo, até o
Autoriza a ~Prefeitura 1\-Iunici:Pal de Apucarana (PR) a
valor de 20,000,000.00 milhões dé dólares, no_ presente exercício.
elevar. ew __ C"rS 124.487.345,30 (cento e vinte e qUatro mib) foi reconhecid.o o__ ·_catá ter pp.oritário da ,operação e a cal:Qões,
quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quapacidade de pagamento do Est;i.do, pela Secretaria de Planeja. l'.mta e cinco cruzeiros e trinta ce~tavos) -o monta.nte de
mento da .Presidência da República, conforme f...viso n.o 870/79,
sua dívida consolidada.
de 1.0 de outubro de llJ79, até. o limite de 20 mi!hõe.s de dólares.
c) foi expedida credencial_ pela Comissão de Empréstimos Exo Senado Federal x.esol~e:
ternos (CE:MPEX), para atendimento ao disposto .so art. 2.o, in. Ar.t. !.0 ·ll: a Prefeitura Municipal de' Apucararia (PR), nos
ciso I, do Decreto.n.O 65.071, de 27 de agosto de 1969, e no Determos do art. 2.o da Rasolucão n.u 93, d·e J1 de outubJ:Q de 1976; do
creto rt. 0 . 74.157, de 6 de junho.de 1974 ..
senado Federal, .autorizada-a elevar em Cr$ 124.487::34.5,30 (cento
4. O exame ·das condições .ci~diticias da operação será efee vinte .e qti.ah·o milhõés, quatrocentos e oitenta e sete mil, kezentuado pelo Ministério da Fazend.a, __ _em articulação com o Banco tos ·e quar.enta e cincQ cruzeiros e tripta centavos) o montant~. de
Central do Brasil, nos ternios do Artigo_ 1.0 , inciso II, do De_creto .sua divida consolidada intetna, a fim de que possa contratar um
n.o 74.157, de 6 de junho de 1974.
··
·
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná
5. Como se v-erifica do exposto. a matéri3. foi detalhadamens~A~, este na quaJidade de -ª_gente financ~iro do Banco N~cional
te examinada pela_Comissão .de Finanças, que, cumpridas todas de Habitação, CBNH), destinado ao financutme_nto dos serVlços d.e
as exigências regimentais, opinou pela aprovação da solicitação implantação do Programa . CURA (Jaboti ll) naquele Município,
do Governo do Es:ta'do do Rio_ Grande do Norte, nos termos do
obedecidas as condições admitidas. pelo Banco Central do Brasil,
projeto ·de resolução que aJ)resehtou.
·
no respectivo- processo.
6. No que compete a esta Comissão examinar - aspe.cto ju2.o
Esta
Re.soluç~o
entr3. em vigor ·na data de sua publiArt.
rídico-c-onStituciona~ nada há que possa ser oposto, podendo o - f u
.
projeto ter tramitação normal.
Sala daS Com;isSões, 24 de Outubro de 1Q79. - Teotônio Vil~Ia,
Sala das Gami.:sões, 7 .de n-ovembro de _t97'9~ - Hen~iqu~ de
La Rocque, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Aloysio Presidenfe- :.:..: José Richa, Rela for - Amon de Mello - JM.ilton
·Cabral - Vicente Vualo - Benl?'õito Canelas - Bernardino Viana.
Chaves - Lenoir Vargas - Aderbal Jurema - Amaral Furlan Raimundo Parente - Almir Pinto - Murilo Badaró - Cunha
Lima - Hugo R~mos.
PARECER. N. 0 878, DE 1979

PARECERES NoS 877 E 878, DE 1979
PARECER N.O 877, DE 1979
Da Comissão, de Economia, sobre a Mensagem n.o 209,
de 1979 (n.O 372;79, na origem), do Senhor Presidente da
Repúblic~, _subllletendo à deliberação do Si~ado Federal,
do Sr. l\iin1stro da Fazenda proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a elevar em Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e quatt"o ;milhões, quatrocentos .ê oitenta e sete mil, trezentos e qual'enta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de
sua dívida consolidada.

Relator: Senador José Richa
O Senhor Pr·esidente da República, com a Mensagem número 209/79, sub~e.te à apreciação do Senado Federal pedido da
~refeitura Mun1c1pal de Apucarana (PR), que objetiva contratar
Junto ao Bane? do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de
agente :flnance1_ro. do Banco Nacional da Habitação, a seguinte
operação de cred1to:
"Valor: 380.904,918 UPC (correspondente a ............. .
Cr$ 124.487.345,30 considerado o valor .nominal da UPC
de Cr$ 326,82 em janeiro de 1979);
Prazos: - de carência: 13 meses;
- de amortização: 240 meses;
Encargos: --juros de 5% á.a. C4% a.a. para o BNH e
1% a.a. para o Agente Financeir.o);
- corr_s_ção monetária com base n~ variações das ORTN;
- taxa de administração correspondente a 1% do valor
do empréstimo;
·

- taxa de abertura de cré_dito
valor do empréstimo;
·

~orresp,ondente a 2% do

Garantias: vinculação de quotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria (ICM);

Da Comissão de Constituição e Justi9a sob~e o. Projeto
de Resolução n. 0 107, de 1979, da Comissão de Economia,
que "autoriza a Prefeitura .Municipal d.?: Apucarana (PR)
a elevar em Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e. quatro
milhões, quatrocentos e oitenta e sete :tnil, trezentos e
quai4 ~nta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante
de sua dívida consolidada".
Rela to r:- Senador Aderbal J ure1na

ctS: Comissão de Econom_ia
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer .sobre Mensa0
gem n. 209, de 1979, do Senhor Presidente da República .autoriza 2. Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a contratá.r empréstimo no valor de Cr$ 124 487.345,30 (.cento e· vinte e quatro
milhões, quatrocentos e· oite-nta e .sete mil, trezentos e quarenta
e cinco cruzeiros e trinta centav,os), destinado a financiar a implantação do Projeto CURA, naquele município.
O presente Projeto de Resolução,

O psdido de autorização foi form~lado nos termos Çlo preceituado no_ parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n,õ 93, de
1976, do Senado Fede·ral, implicando, por conseguinte a não observância dos limites fixados pElo artigo 2.0 da Res~lução n.o 62,
de 2_8 0.e _ outubro de 1979, também da Câmara Alta do Congresso
~acional.

De__ outra parte, a ,autoria da proposição esclareceu que todas as rexigências de caráter té:mico foram rigorosamente cumpridas e hâ uma perfeita compatibilização com os objetivos do
Plano Nacional de Desenvolvimento.
Assim, verifica-se· que a Proposição 'foi elaborada consoante
as prescriçôes legais e reg_im.entais aplicáve_is à espécie, merecendo,
por is-s_o, q_ nosso encamn~hame~to favoravel, no que tange aos
aspectos de constitucionalidade, juridicida<l.e e técni·ca legislativa.
Sala das Comissões, 7 de ;novembro de 1979. - Henrique de
La Rocque, Presidente; Aderbal Jurema, Relator-; Aloysio Chaves - Raimnndo Parente - Cunha Lima - Hugo Ramos Murilo Badaró - Lenoir Vargas - Amaral Furlan - Almir Pinto.
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PARECERES N•S 879 E 880, DE 1979
PARECER N. 0 879, DE 1979
Da. Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 210,
de 1979 (n.o 373/79, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro- da Fazenda para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP), a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oiienta e oitíG :milhões,
novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete
cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida

oonsolidada..
Relator: Senado:r Bernardino Viana

Com a Mensagem n.0 2.10179, o Senhor Presidente da Repúbllca subm 'te à dellberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura
Municipal de Guarujá (SP), que objetiva contratar, junto aQ BanC<O do Estado de SãO Paulo S.IA., este ria qualidade de agente fi-_
nanceiro- do Banco Nacional da HabitaçãO, a seguinte operação
de crédito:
"A - Valor - 363.840 UPC (correspondente a
Cr$ 118.910.18.8,80, considerado o valo; nominal da UPC
de Cr$ 362,82, .Em janeiro de 1979);
B - Prazo:

1 -

de carência: 30 meses;

2 C -

de amortização: 216 meses;
Encargos:

1 -

juros:

a) de 1% a.a. (para o Agente Financeiro);
b) de 6% a.a. (·5% a.a. para ·a BNH e 1% a.a._ para o
Agente Financeiro);
2 -

correção monetária baseada na· variação das ORTN;

3 -

taxa de administração do BNH correspondente a 1%;

D - Garantias: vinculação de cotas do_ Imposto sobre a
Circulação de .Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos Recursos: aquisição de terr-enos e
e::--::ecução de obras de infra-estrutura e equipainentos comunitá,rios necessários à implantação do Programa de Lotes Urbanizados, através do FINCJFINEC."
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- tratar um empréstimo de igual valor, junto a<> Banco do Es.tado
de são Paulo S.A.. este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à realização de
um Programa de Lotes Urbanizados, bem como à aquisição de
terrenos e execução de obras de infra-estrutur.a e equipamentos
comunitários necessários à implã.nta.ção desse P-rograma, ãtr~v~
do FINC/FINEC naquele Município, obedecidas as condições· adinitidas pelo BanCo Central do BI'asil, no respectivo proc~sso.
Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publlc:"ção.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotônio ·Vilela.
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Vicente Vuolo - Benedito Canelas - Arnon de Mello - Milton Cabral - José Richa.
PARECER N.o 880, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, soóre o. Pro-

jeto de Resolução n. 0 108, de 1979,· da- Crimissão de Econo-·
mia,. que "3.utoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá
(SP) a elevar em rir$ 188.996.137,80 (cento e oitenta e
oito m.ilhões, · n"Ovecentos e noventa e seis inil, ~etécentns
e sete cruzeiros e oitenta centavos) o MOntante de· sua.
dívida. consolidada".
Relator: Senador Amaral. Furlan
~ob exame, Projeto de Resolução n.o 108, de 1979, da comissao _de Economia do· Senado Fe(leral, como conclusao de Seu
pare?er sob~e a Mensa~em n.:0 210/79, do Senhor Presidente da
Republlca, que a:ut?riza a Prefeitura Municipal de Guarujá '(SI?)
a contrl'ta~ emprés_timo no valor· de Cr$ 188.996.737,80 (cento e
mtenta _e 01to mllhoe.s, novecentos e noventa e -seis mil, .setecentos e trmta e sete crUzeiros e oitenta centavos) destinado a cUstear o financiamento de .Programa de Lotes Urbanizados e eciuipamento comunitário.
.
O pedido. de ~utorização foi 'formulado. nos termos Cio. ~r~cei
tuado no parágrafD único do art 2.<l da ResolUção n.<l ·93, de 1'976,
do Senado Federal, implicando, 'par conseguinte, a não obsêrvâhcia dos limites fixados pelo art. 2.o da Reso-lução n.d '62, c:e
28.-10-78, também da Câmara Alta do·. Congresso Nacional. conforme se. verifica a seguir:

ü Conselho Monetário Nacional em sessão realizada em 29-8-79,

"Art. 2.0 Os limites fixados no art: 2.0 da Res.olução
n.O 62, de 1975, não se aplicam
operacões de crédito
contrabidas pelos Estados e Municípios co~ recursos. pro-

pronunciou-se favoravelmente ao pleito_ por ju~gá-lo técnico e' financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na e$fcuçã0 {ii'Ç3.mentáTia dos próximos exercícios,
daquela municipalida:.de.
·

venientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano <FNDU), do Fund-o ·de Apoio ao besenvoivimento So<:ial (FASJ e do Banco Nacional da Habitação
(BNH).
.
·
.
.

No mérito, o empreendimento se compatibiliza com as dire--.
triz€s do Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao reaparelhamento das médias e pequenas cidades, coni vista ao equacionamento das migrações internas e uma mellior distribu~ção
espacial do contingente populacional e da atividade econômica.
Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos
termos do seguinte

Parágrafo único. O pedido de autorização para as op~
tações de __ crédito previ.3tas neste artigo será submetido
pelo Presidente da_ ~epúblich., à deliberação do Senad~
Feder~, d~vidamen.te instruído com o parêcer do' Conselho Monetário Nacional."

as

Trata-se, portanto,_· de operação financeira cuja tramitacãp
está prevista no art. 416, do Regimento Interno, co.mo decorrência de a Constituição Federal, em seu· art. 42, item VI, prescreve-r
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 108, DE 1979
como compe~ncia privativa do Senado l'r~eral "fixar, por proAutloriza a Prefeit-ura 1\o[unicipal de Guarujá (SP)" a posta do Presidente da República e por t~solução, limites globais
elevar Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, para o montante da dívida consolidada dos Estados· e dcs Munovecentos e noventa e 1seis mil, setecentos e trinta e sete nicípios ... ".
cruzeiros e ojtenta centavos) o montante de sua dívida
Assim, verifica-se que a propooição foi elab~rada ~nsoaflte
consolidada.
a.s prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecen-do,
por
isso, _o no:ss_o encaminhamento favorável no que tange
o Senado Federal resolve:
ao.s aspectos de. constitucionalidade, juridicidade e técnica· leArt. 1.o É a Prefeitura Municipal de Guarujá (SPJ, nos ter- gislativa.
mos do art. 2.o da ReS~Jiução n.0 93, de 11 de outubro de 1976.
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 188.996.737,80
Sala das ComLssões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de
(cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil La Rocque, Presidente - Amaral Furlan, RelÇLtor - Murilo :sasetecentos· e trintn e sete cruzetros e oitenta centavos) o mon- daró- Aloysio Chaves - Lenoir Vargas - Almir Pinfto - Adertante de sua dívida consolidada interna, a fim de que poosa con- bal Jurema - Bernardino Viana - Cunha Lima - Hugo Ramos.

1
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PARECERES N•S 881 E 882, DE 1979
0

PARECER N.

881, DE 1979

Da Colitissão .c!.e Economia, sobre a Mensagem n.0 200,
de 1979 (n,o 355/79, na origem), dO Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Senado- Federal,
proposta do :Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal d1.e São Paulo (SP) a
elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua :dívida consolidada.
Relator: Senador Bernardino Viana
Co_m a__.Mensagem n.? 200/79, o Senho_r Presidente da República submete_ à deliberação do Senado F_ederal, pleito da Prefeitura Muhicipal de São Paulo, -que _abjetiva contratar, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habita_ção, a seguida operação
de crédito:
"A - Valor: I. 426.492,825 UPC (correspondente a ....
Cr$ 500.000.000,00, considerado o valor UPC de Cr$ 350,51,
vigente em abril de 19791;
B - Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 9% a. a. (sendo 8% a.a. para o BNH e 1%
a.a. para o Agente Financeiro);
2 - correção mqnet_ári? com base na variação das ORTN;
3 - taxa de administração de t%;
D :...:.. --Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadoria <ICMt;
E - Destinação dos recursos: Implementação das obras da
Linha Leste-Oeste do Metropolitano de S~o Paulo, através de repasses de recur.sos para aumento de capital da
Cia do Metropolitano de São Paulo-METRô; ou, alternativamente. da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo-EMTU - SP, dentro do Programa
FITURB."
O Conselho Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito
por julgá-lo. técnico e financeiramente viável, não devendo os
seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária
dos próximos, à referida municipalidade.

No mérito, o empreendimento faz parte -de uma política de
transporte para as grandes cidades brasileiras, cujos benefícios
sécio-ec-onômicos são perfeitamente quantificáveis, merecendo, por
isso, a nossa aprovação.
Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem no.s
termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 0 109, de 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP)
a elevar em Cr$ 500.000 000,00 (quinhentos milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senã.do Federal resolve:
Art. 1. 0 :t: a Prefeitura MuniCiPal de São Pa.ulO (8PJ, nos
termos do art. 2.0 da Resolução n. 0 93. de 11 de outubro de 1976,
do Senado_ Federal, autorizada a elevar em 500.000.000,00 '(quinhentos milhões de cruzeiros) 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. qualidade de agente-_ financeiro do Banco Nacional da Habitação CBNH), destinado à implementação das obras da linha LesteOeste do Metropolitano de São Paulo, naQ.uele município, obedecidas as. condições administrativas pelo Banco- Central do Brasil,
no respectivo processo.
_ Art. 2. 0 -Esta Resolução entra em, vigor na data de sua IJUblicaçao.
Sala das ComisSões, 24 de- oi.itubrô de 1979. -· Tetônio Vilela,
Presidente - . Bernardino Viana, R!='lator - _ Vicente Vuolo Benedito Canelas - Amon de I\'Iello - Milton Cabral ...-- .José
Richa.

dt.• 1979

PARECER N. 0 882, DE 1979

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 109, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza ~- Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP) a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada."
Relator: Senador Amaral Furlan.
Sobe exame, Projeto de Resolução n. 0 109~ de 1979, da
Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de
seu parecer sobre a Mensagem n. 0 200/79. do Senhor Presidente
da República, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sã9_ Paulo
fSPr a contratar empréstimo no valor de 500.000.000,00 fciuinheto.s milhões de cruzeiros) destinado a custear o financiamento
das obras da linha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo.
A solicitação foi formulada nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do
Senado Federal. implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n. 0 62, de 28-10-79.
também da Câmara Alta do Congresso Nacional.

Adema!s, a autora da proposição esclareceu que todas as exig·ências de caráter técnico foram rigorosamente cumpridas, e há
uma perfeita compatibillzação 'Com os objetivos do Plano Nacional
de Des-envolvimento.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merl?cendo.
por isso, o nosso encaminhamenfô: favorável, no que tange aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de
La Rocque. Presidente - Amaral Furlan, Relator - Almir Pinto
- Aloysio Chaves - Aderbal Jurema - Bernardino Viana Raimundo Parente - Cunha Lima - Hugo Ramos - Murilo
Badaró - Lenoir Vare-as.
·
PARECERES N•S 883 E 884, DE 1979
PARECER N.0 883, DE 1979

Da Comissão de Economia-, sobre a Mensagem n. 0 199,
de 1979 (n.0 356/79, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo a deliberação do Senado Federal
proposta do Sr. l\1inistro da }"azenda para que se-ja autorizado o Estado de Sergipe a elevar em .Cr$ 3. 446 .100,00
(três milhões, quatr<JCentos e quarenta e seis mil e cem
cruzeiros) o montante de sua didda consolidada.
Relator: Senador Arnon de Mello
Com a Me-nsagem n. 0 199/79, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sen~do Federal pleito do Gov~r
no do Estado de Sergipe, que objetiva contratar, junto à Ca1xu.
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolviment::; Sccial - FAS, a seguinte operação de crédito:
"A -

Val~r:

Cr$ 3.446.100,00;

B - Prazos:

1 - de carência: 1 ano;
2 ~ de amortizaç-ão: 8 anos;

Encargos:
juros de 6% a. a., cobrados trimestralmente;
2_ - ccrreção monetária correspondente a 20% do índice de variação das ORTN, capitalizada no periodo de
carên_cia e_ ccbrada, trimestral.mente, no periodo de amortização;
D - Garantias: vincUlação de cotas do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (!CM) ;

C 1 -

Novembro de 1979
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E - Destin~J<Ção de recursos: implantação de um Centro
So<lial Urbano, do tipo "C", na cidade de Aracaju (SE),
no bairro de Matadouro/'
O Conselho Monetãrio Nacional, em sessão realizada em
19-9-79, pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por julgá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar lnaiores pressões na execução orçament.áJ;ia dos próximos
exercícios do referido Estado.
No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos
que têm merecido a acolhida da Casa, até mesmo porque grande
parte dos capitais investidos retornam ao circuito económico, através dos ganhos de produtividade que o projeto enesejará, seja a
médio ou longo prazo.
Assim, opinamos pelo acolhimento da mensagem. nos termos
do seguinte

PARECERE.S N•S 885 E 886, DE 1979

PARECER N.O 885, DE 1979
Da Conússão de Economia, sobre a Mensagem n.0 192,
de 1979 :(n.O 351, .~ 1979, IDia. origem), do !Senhor Presidente da \República, sul>metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do !Sr. iMinistro da Fazenda, para que seja
autorizada. a Prefeitura Municipal ide \Regente iFeijó (SP)
a elevar em Cz$ 3. 763.075,36 :(três milhões, setecentos e
sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Milton Cabral

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 110, DE 1979
Aut.ori:r.a o Estado de Sergipe a ele"Va.r em ......... .
Cr$ 3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e qu~renta e
seis mil e cem cruzeiros) o montaln!te de sua dtvlda consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1."' É o Estado de Sergipe, nos termo.s do art. 2.0 da Resolução no 93 de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a clevár em Cr$ 3A46.100.00 í4ês _milhões,_ Quatrccen~os e
quarenta e seis mil e cem cruZ;eiros) o montante çle s11a. dr~ida
consolidada interna a fim de que possa contratar um empréstrmo
de igual valor junto à Caixa EconómiCa Federal, por conta do
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento ,Social - FAS, destinado à
implantação de um Centro social urbano, do tipo ucu, no baJrro
de Matadouro, em Aracaju (SE), obedecidas a~ condições admtltidas pelo Banco Central do Brasil. no respeClVO processo.
Art. 2.o Esta Resolução entra em_ vigor na data de sua pablicação .
. Sala das Comis;ões, 24 de outubro de 1979. - ';l'eotônio Vilela,
Presidente - Arnon de MellG, Relator - Vicente Vuolo --; J3:enedito Car.elas - Bernardino Viana - Milton Oabral - JtUse Richa.

O Senhor, Presidente da República encarulnha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da. Constituição), propo.sta. da
Prefeitura Municipal de Regente Feijó (SP), relativa à elevação
em Cr$ 3. 763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil,
setenta e cinco cruzeiros e ,trinta e seis centavos) do montante de
S).la divida oonsolida.da interna, mediante uma operação de crédito
junto à Caixa Eeonômica do Estado de São Paulo S.A., esta na.
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura
nos Conjuntos Habitacionais CECAP, naqUele Municlp!o.
2. O emprêstimo a ser contraído tem as seguintes condições
gerais:

"A- Valor: 10.736 UPC (correspOndentes a Cr$ 3.763.075,36,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 350,51, em
abril de 1979) ;
B - rrazos:

1 - de carência: 24 meses;
PARECER N.0 884, DE 1979
Da Oomissão de ,Constituição e Justiça.. sobre o Pro ..
2
- de amortização: 216 meses;
jeto de Resolução n. 0 110, de 1979, da Comissão de Economia,
que "autoriza o Estado de Sergipe a elev~ em ......... .
C - Encargos:
Cr$ 3.446.100,00 .(três milhões, quatrocentos e quarenta e
seis mil e cem. cruzeiros) o montante de sua dívida con1 -juros de 8% a.a. (sendo 7% a.a. para. o BNH e 1%
solida,da.
para o Agente Financeiro);
Relator: Senador Raimundo P;trente
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do
2 - oorreção monetária com base na variação das ORTN;
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem
n.o 199/79, do Senhor Presidente da República, autoriza o Estado
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto .sobre a
de Sergipe a contratar empréstimo no_ valor de Cr$ 3.446.100,00
Circulação de Mercadorias (ICM) ; e
(três milhões quatrocentos e quarenta e seis mll e cem cruzeiros),
destinado a ilnanciar a Implantação <ie um Centro Social Urbano,
E - Destinação dos recursos: execução de obras de infrana. cidade de Aiacaju, naquele Estado.
estrutura nos Conjuntos Habitacionais "CECA.P", naquele
Trata-se de operação Financeira a que, por força das disposf...
MuniCípio."
ções contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os J.imjtes fixados no art. 2.0 da Re ..
solução n.o 62, de 28-10-75, uma vez que os recursos a serem re3. Segundo a análise apresentada. pela Caixa Econômica. do
passados provêm do Fundo de Apoio ao Des·envolvlmento Social Estado de São Paulo S.A., anexa, a operação de crédito sob exame
FAS, e, portanto, oonsiderados extrallmite.
De outra parte, a. tramitação da matéria está prevista no é viável técnica e financeiramente.
art. 416 do Regimento Interno, como decorrência de a Constituição
Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como competência
4. Trata-se de operação a que, por força da.s disposições conprivativa do Senado Federai 4'fixar, por proposta do Presidente
da República e por resolução, limites globais para o montante da. tidas no art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 11-10-76, do Senado Fedivida consolidada doo E3tados e dos Municípios ... "
deral, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.o
ASsim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as 62, de 28-10-75, haja vista que os recursos a .serem repassa:dos proprescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo,
por iSso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos vêm do Banco Nacional da Habitação e, portanto, considerada exaspectos de const!tuc!onalidade, juridicidade e técnica legislativa. trallmlte.
Sala das COmissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
5. De acordo com os l"<lgistros do Departamento da. Dívida. PúRocque, Presidente - Raimundo P2a-ente, Relator - Aloysio Chaves - Aderbal Jurema - Bernardino Viana - C~a. Lima blica do Banco Central do Brasil, a situação da divida consolidada
Hu~o Ramos Murilo Badaró .....- Lenoir Vargas - Ama.ral Furlan
interna da Prefeitura apresenta-se conforme o quadro a seguir:
- Almir Pinto.
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Operação
Sob

311-4-79
(A)

Intralimite
a) Em titules
b) Por contratos

Exame (B)

Situação Posterior à.
Contratação Pretendida
(C)= A+ B

1.304,9

1.304,9

1.304,9

1.304,9

c} Por garantias

dl outras
II -

Extrallmite

3. 763,1

3. 763,1

3. 763,1

3. 763,1

3. 763,1

5.068,0

a) FNDU
b) FAS
c)

BNH

III "'-- Total Geral (I

+ II)

1.304,9

6. o pedido está aoompanhado dos pareceres do· Conselho l\1:0netárioNacional e da Comissão deiEmpréstlmoslnt<>rnos (CEMPINJ
ambos favoráveis à operação em pauta..
7. Cumprido o estabelecido nas normas vigentes e no Regimento Interno, concluímos por aceitar
solicitação contida na
Mensagem n.o 192, de 19'19, do Senhor Presidente da República, na
forma do seguinte

a

PROJETO DE RESOIIUÇAO N.0 111, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó (SP)
a elevar em Cr$ 3. 763.075,36 (três inilhões, seteeentos e
sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis
centavos) o montante ·de sua divida oonsolidlada..

trinta e seis centavos) o montante de sua divida consolidada interna,. a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Econômlca do Estado de São Paulo S.A., esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado ao flnanciamento de obras: de infra-estrutura. nOs
COnjuntos Habitacionais "CECAP", naquele Muuicipio, obedecidas
as condições a.-:hniHihts pelo Banco Central do Bi-a.sil, no respectivo
proces.so".

2. Enquadra-se a operação no disposto no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976 (alterou a Resolução n. 0 62, de 1975), pois, os
recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e,
dessa forma, considerada extra.lim.ite.

3. Anexo ao processado, encontram-se a. Exposição de Motivos do Senhor :Ministro de Estado da Fazenda, os pareceres do COnArt. 1.0 Ê a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de selho Monetário Nacional e da Comissão de Emprêstlmos Internos
São i>aulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de - CEMPIN, e as informações prestadas pelo organismo ffuanciaotitutro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ dor, todos favoráveis ao deferimento da presente operação.
3. 763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta
4. O projeto obedeceu o estabelecido no art. 42, item VI, da
e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua díviConstituição, às normas legais (Resoluções n.oo 62, de 1975 e 93, de
da consolidada interna, a fim de que possa cOntratax um emprésti1976), e alnda às disposições do Regimento Interno (art. 106, item
mo de igual valor, junto à Caixa Econômlca do Estado de São iPauII).
Io S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação
da Habitação - BNH, destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura nos Conjuntos Hãbitaclonais "CECAP"1 naquele Mu- da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrai do
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La
Brasil, no respectivo processo.

O Senado Federal resolve:

Rocque, Presidente -Amaral Furla.n, Relator --A.lo,ysio Chaves-

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela,
Presidente - Milton Cabral, Relator - Arnon de Mello - Vicente
Vuolo - Benedito Canelas - Bernardino Viana - José Richa.
PARECER N.o 886, DE 1979
Da Comissão de Constltuição e .Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 111, de 1979, da Comissão de Economia, que uantoriza a Prefeitura 1\fun.ieipal de !Regente Feijó (SP) a elevar em Cr$ 3. 763.075,36 (três mllbões, setecentos e sessenta. e três mil, setenta. e cinco cruzeiros e
trinta ~ seis centavos) o montante de sua. dívida consolidada.".

Relator: Sena.dor Amaral Furla.u
Apresentado pela Comissão de Econoniia, o projeto de resolução em exame autoriza "a Prefeitura Municipal de Regente Feijó
(SP), nos termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubr<>
de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 3.763.075,36 (três mi. Ihões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e

Murilo Badarô- Lenolr Vargas- AJmir Pinto- Aderbal Jurema.
-Bernardino Viana -Raimundo Parente - Cunha Lima- Hugo
Ramos.

PARECERES N•S 887 E 888, DE !979
PARECER N.0 887, IDE 1979
Da ComisSão de Economia, sobre a Mensagem n.o 191,
de 1979 (n.o 350, de 1979, na origem), do .Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor 1\finistro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura 1\o[unicipal. de Presidente Prudente (SP), a elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e oito
mi.Jhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e
seis cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida.
consolidada.
Relator: Senador Arnon de Mello
O Senhor Pre.sident~ da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta do
Senhor Ministro da Fazenda no sentido de que seja autorizada 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) o montante de sua divida consolidada interna. a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.,
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este na qualidade de agente financeiro do Banco _Naciona,.l da
Habitação- BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA
naquele Município.
'
2. O empr-éStimo a ser contraído tem as seguintes condições
gerais:
"A- Valor: 200.263 UPC (correspondentes a ......... .
Cr$ 78.122.596,30, considerado o valor nominal da UPC de
390,10, em julho de 1979);
B - Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2 --de amortizagão: 240 meses
· C - Encargos:
1 - juros de 8% a.a. (sendo 7% a.a. para o BNI.:r e 1% a. a.
para o Agente Financeiro) ;
2 - correção_ monetária com base na variação das ORTN;
3 - taxa de administração de 1% ;
· ..
D - Garantias: vinculação -de quotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (ICMl;
E - Destinação dos recursos: exeCução de obras du Projeto CURA, no Município."
.
3. Segundo a análiSe apresentada pelo Banco do Estado de
São Paulo S.A., anexa, a operaÇão de- crédito sob exame é viável
técnica e financeiramente.

4. A matéria é acompanhada de ExPosição de Motivos do Senhor Ministro de_ Estado da Fazenda, favorável ao pleito da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.

5. Trata-se de operação a que, por foi'ça das disposições
contidas no artigo 2.o da Resolução n. 0 93, de 11-10':"'76, do Senado
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da Resolução n:o 62, de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem
repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
6. De acordo com os registres do Departamento da Dívida
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro a
seguir:
Cr$ mil

Dívida COnsolidada
ln terna

r -

TI -

III -

Intralimite
a) Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
d) Outras

Situação
Posterior à
Contratação
Exame (B)
Pretendida
(C)= A+B

Posição em Operação
.31-5-79
Sob
(A)

4.804,6

4.804,6

4.S04,6

4.804,6

Extralimite
a) FNDU
b) FAS
c) BNH

131.213,6

7~U22,6

209.336,2

Total Geral (I +fi)

!,36.018,2

78.122,6

214.140,8

131.213,6

78.122,6

209.336,2

7. Na forma do parágrafo único do art 2. 0 da Resolução n.O 93,
de 1976 o pedido de autorização para a operação de crédito, submetido 'pelo Senhor Presidente da República à deliberação do
Senado Federal, está devidamente instrúído, _com pareceres do
Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos Internos (CEMPIN), ambos favoráveis ao pleito.
8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes
e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a
solicitacão contida na Mensagem n. 0 191, de 1979, do Senhor Presidente- dã República~ na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇli.O N.O 112, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) _a elevar em CrS 78 .122. 596,30 (setenta e oito
milhões, cento e vinte_ e dois mil, quinhentos e noventa e
seis cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 É a Prefeitura Municipal de Presidente PruCiente,
Estado de São Paülo, nos termos do art.. ?. o rl:::. J?po:.olnnn..-. ..... "' o~.
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de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e óito milhões, cento c vinte e dois
mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta centavos) o
montante de sua dívida 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 qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de
obras do Projeto CURA, 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, 24 de o:uti.ibro de 1979. - Teotônio Vilela,
Presidente- Amon de 1\lello, Relator- Vicente Vuolo- Benedito
Canelas - Bernardino Viana - 1\filton Cabral - José Richa.
PARECER N.O 888, DE 1979

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro~
jeto de Resolução n. 0 112, de 1979, da Comissão de Economia que "autoriza 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) o montante de sua
dívida consolidada".
Relator: Senador Amaral Furlan
Sob nosso exam·e, projeto de resolução de autoria da Comissão
de EcOnomia, pelo qual fica a Prefeltura Municipal de Presidente
Prudente (SPJ autorizada, nos termos do art. 2.0 da Resolução
n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 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) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado
de São Paulo S.A., este na qualidade de ~gente Jinancei~o do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado a execuçao de
obras do Projeto -CURA~ naquele Município, .obedecidas as condições admitidas pelo Banco _Central do BrasiL
Trata-se de· operação a que, por força das di~posições ~ontidas
no art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11-10-76, nao se aplicam os
limites fixados no art. 2. 0 da Resolução n. 0 62, de 28-10-75, ambas
do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados
provém do Banco Nacional da Habitação.
3. Na forma do parágrafo único do art. 2. 0 da Resolução
n.O 93 de 1976 a matéria foi submetida ao exame do Conselho
Monet'ário Nacional e da Comissão de Empréstimos Internos CEMPIN que se manifestaram pelo atendimento do pleito .
4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenorizadamente o caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolução, atendendo à Mensagem n. 0 191, de 1979, do Senhor Presidente da República.
5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VT,
da constituição Federal;_ às exig·ências constantes nas ~armas
legais (Res. n. 0 62175 e 93/76) e no Regimento Intel1)o, opmamos
no sentido da nor;mal tramitaç~.o do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comi_s_sões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Roque, Presidente --Amaral Furlan, Relator :---All.;nir Pinto -:Aloiysio Chaves - Ade:("bal Juren;1a - Bernardmo V1ana - Raimundo Parente - Cunha Lima .....!. Hugo Ramos - ,1\IIurilo Badaró
Lenoir Vargas.
PARECERES N'S 889 E 890, DE 1979
PARECER N.0 889, DE 1979

Da Co.missão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 189,
de 1979 (n.0 345, de 1979, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. 1\t.linistro da Fazenda para que
Seja autorizada a Prefeitura_ Municipal de CamPinas (SP)
a elevar em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove
núlhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e
sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
Rdator: Senador Milton Cabral
O Senhor Presidente da República encanúnha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da COnstituição), proposta do sr.
Ministro da Fazenda no sentido de que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Campinas (SP) a elevar em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove milhões. quinhentos e cinqüenta e nove
mil, oitocentos e .sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o
montante de sua divida consolidada interna, 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- BNH, destinados à execução de obras do Projeto CURA
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e tnfra-estrutlll."'a e equipamentos comunltãrios no Conjunto Habitacional Padre Anchleta, naquele MUnlcíp!o.
Os empréstimos a serem contraído-s têm as

se~intes.

condições

gerais:
"A -

Valor: 283 .196 UPC (correspondentes a Cr$ ....... .
considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 350,51 em abril de 1979;
B - Prazos:
1 - de carência: 18 meses;
2 - de amortização: 240 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 - c<:>rreção monetária com base na variação das ORTN;
3 - taxa de administração de 1% ;
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: execução de obr~s do Proje- ·
to CURA no Município; e
II) A - Valor: 571.444 UPC (correspondentes a Cr$ . ., ..
200.296.836,44), considerado o valor nominal da uro de
Cr$ 350,~1, em abril de 1979;
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 monetãria 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;
99.263.029,~),

D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICMJ;
E - DeStinação dos recursos: execução de obras de infraestrutura e equipamentos comunitários no conjunto HabitacionaJ Padre Anch!eta, naquela cidade."
2 . Segundo a análise apresentada pelo Banco do Estado de
São Paulo S.A .. anexa. as operações de crédito sob exame são viávela técnlca e financeiramente.
3. Por outro lado, são operações a que, por for~a das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado
Federal, não se apl!cam os limites fixados no art; 2.o da Resolução n.0 62, de 1975, também desta Casa do Congresso, haja vista
que os recursos a; .serem repassadoS provêm do Banco Nacional da
Habitaçãe>.
4. De acordo" com os registres ao Departamento da Divida
Pública, do Banco Central do Brasil, a situação geral da divida
consol!dada interna do Mun!cfplo apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Cr$ mil

Dívida Consolidada

Interna

I -

II -

m -

Intralimite
a) Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
d) Outras

Operação
Posição
em31-3-79 sob exame
(B)
(A)

Situação
posterior à.
Contratação
Pretendida
(C) =A+B

146.881,4

146.881,4

110.()72,0

11().072,0

36.809,4

36.809,4

Estralimite
a.) FNDU
b) FAS
c) BNH

505.863,5

299.559,9

805.423,4

505.863,5

299.559,9

805.423,4

Total Geral (I+IT)

652.744,9

299.559,9

952.304,8

Na forma .do parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de
-976, o pedido de' autorização para a operação de crédito submeti-
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do pelo Senhor Presidente da Repúbhca a deliberação do Senado
Federal estâ devidamente instruído com-os pareceres do Conselho
Monetário Nacional e da. COmissão de Empréstimos Internos
(CEMPINJ ambos favoráveis ao pedido em exame.
Cumpridas as exigências estabelecidas nas nonnas vigentes
e no Regimento Interno, esta COmissão conclui por aceitar a sol!c!tação contida na Mensagem n. 0 189, de 1979, do Senhor Presidente da República, na forma do seguinte
PROJEI'O DE RESOLUÇÃO N.0 113, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a
eleva:r em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove
milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e
sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante
de sua. dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 li: a Prefeitura Municipal de Campinas, 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$ ....
299.&59.866,40 (duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e
cinqüenta e nove mil, oitocentos ·e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar empréstimos junto ao Banco do Estado de Sãq Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH -, destinados à execução
de obras do Projeto CURA e de infra-estrutura e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, naquele
Municiplo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Br.asil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotõnio Vilela
Presidente - Milton Cabral, Rela:tor - Arnon de Mello. - Vicente
Vuolo - Benedito Canelas - Bernardino Viana - José Richa.
PARECER. 890, DE 1979
Da. Comissão de Constituição· e .Justiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 113, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas

(SP) a elevar .em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa
e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e -~ssenta e seis cruzeiros e qua~nta centavos) o
montante de sua dívida consolidada".
·
Relator: Senador Amaral Forlan
O ,presente projet-o-'de.. Teso1ução da Comissão de Economia, como conclusão de seu ·parecer sobre a ~ensagem n.0 189, de 1979,
cio Senhor Presidente da República, "-utoriza a Prefeitura Munlc
c!pal de Oampinas (SP) a elevar em Cr$ 299.559.886,40 (duzentos
e noventa e nove milhões, quinh,entos·e_cinqiienta e nove mil, oitocentos e sessenta e .Seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante
de tua dívida consolidada intern;:t., a. fim d'e que possa contratar empréstimos junto ao Banco Na<:lon:àl da Habitação - BNH, destinado à execução de obras do Prol etc CURA e de !nfraCestrutura
e equipamentos comunltários no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, naquele Município".
2. O pedido de autorização foi formulado nos te.rmos do preceituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de
1976, do Senado Federal, !mpl!cando1 por conseguinte; a não obser,
vâncla dos limites fixados pelo art. 2.o da Resolução n.O 62, de
28-1Q-75, também da Câmara Alta do congresso Nacional, con.forme se verifica a seguir:
"Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2.o da Resolução n. 0
82, de 1975, não se apl!cam às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes dQ Fundo Nacional de Apolo ao .Desenvolvimento urbano (FNDU), do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social (FASJ, e do Banco Nacional da Habitação (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, devidamente instruído com o parecer do conselho
Monetário Nac!e>nai.•
3. Cogita-se, portanto, de operação· f!nan!lelra com recursos
provenlentes do Banco NaC'lonal da Habitação, conforme demonstram a Mensagem I).o 189, de 1979. e os demais mstrumentos que
a acompanham: Exposição de Motivos do M!nlstro de Estado da
Fazenda; parecer favorável do COnselho Monetário Nacional, e parecer favorável da Comissão de Empréstimos Internos - CEMPIN
do Banco _central do Bras!!.
4. o Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra ·b, que,
ppr proposta do Presidente da República, cabe ao Senado Federal
"fixar limites globais para o montante de sua divida conBO!idada
õos Estados e MUn!cip!os. CCOnst!tulção art. 42, VI)", e, no art,

415 "que. tal matéria será abjeto de Resolução do Senado, com
tramitação própr:la aos proje<i:as dessa natur~".

5. De acordo com os registres do Departamento da Dívida
Pública do Banco Central do Brasil a situação da divida consolida-

Cir$ mil

Dívida Consolidada
Interna,

A Comissão de Economia da Casa, apreciando a matéria,
I -

7. Trata-se, como se vê, de· proposição elaborada consoante
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo,
por isso, o nosso encaminhamento favorável~ no que tange: aos aspectos de constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa.

Sala das Comissões, 7 de novembro de -1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator -, A!mir Pinto Aioysio Chaves ..l.. Aderba.i Jurema- Bernardino Viana- Raimundo Parente - Cunha Lima - Hugo Ramos - Murllo Ba.da.ró Lenoir Vargas.

II -

5.319,8

5.319,8

5.319,8

5.319,8

Extrallmite

8.474,3

a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS), a elevar em
Cr$ 103-.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o

montante de sua divida consolidada.
Relator: Senador Milton Cabral
o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constituição), proposta. do Sr.
MiniStro da Fazenda· no sentido de que seja _autorizada a Prefeitura. Municipal de Cachoeirinha (RS) a. elevar em· Cr$ ..... · ..
103.000.000 oo (cento e três milbões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que po.s:sa contratar empréstimo junto à Caixa Económica Estadual do R1o Grande do Sul,
esta na qualiq.ade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de infra
e super-estrutura no Município.
2.
gerais:

o

empréstimo a ·ser contraído tem as seguintes condições

"A.- Valor: 293.857,50 UPC (correspondentes a. Cr$ ....
103.000.000,00, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 350,51, em abril de 1979); ·
B - Prazos:
1, - de carência: · 13 meses;
2 ..,...._ de amortizaçijo:

2~0 ~eses;

C - Encargos:
1 - juros de 6% a. a~ (sendo 5% a.a. para o BNH e 1% a.a.
para o Agente Financeiro);
·

2 - correção monetária com base na variS.ção das ORTN;
3 ·- taxa de administração de 1% ;
4 '- taxa de serviços técnicos de 1% ;
D - Garantias: vinc.ulação de quotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICM);
E - De:stinação dos recursos: execução de opras de infra e
sup-erestrutura no Município dentro do Pro}eto CURA."
3. Segundo a. análise apresentada pela. Ca.bi:a Econõmlca Estadual do Rio-Grande do Sul, anexa., a. operação de crédito sob exame é .viável' técnica e financPiramente.
4. Trata-se de operação a que; por força das disposições con:
tidas no art. 2. 0 da Resolução no 93, de 11-10-76, do Senado Federal,
não se_ aplicam os-litnites fixados no art 20 da Resolução n° 62,~de
28-10-7·5 haja vista· que os recursos a serem repassados provem
do BancO Nacional da Habitação e, portanto, cOnsiderada extra~
limite

103.000,0

111.474,3

8.474,3

103.000,0

111.474,3

13.794,1

103.000,0

11.794,1

a) FNDU

b) FAS
c) BNH

PARECER N. 0 891, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobi-e a Mensagem n.0 188,
de 1979 (n.• 344, de 1979, na origem), do Senhor Presidente da República, sub-metendo ao Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada

(B)

Situação
posterio:.:- à
contratação
pretendida
(C) =A+B

Jntralimite
a) Em títulos
b) Por contmtos
c) Por garantias
d) outras

III --: Total Geral (I + ll)
PARECERES N•S 891 E 892, DE 1979

Posição
Operação
em 31-5-79 sob exame
(A)

no âmbito de sua competência regirnenbal, apresentou e aprovou

o presente projeto de resolução, que ora é submetido ao estudo
deste órgão técnico.

5771

da interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir:

5. O Poder Executivo, como já salientado, tomou a iniciativa constitucional de propor a alteração do·s limites da divida
consolidada da Prefeitura Municipal de Campinas (SP), elevando-a em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove m1lbões,
quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis
cruzeiros e quarenta centavos).
6.
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6. Na forma do parágrafo único do art 2.0 da Resolução n.o
93, de 1976, o pedido d-e autorimção para a operação de crédito,
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do
Senado Federai, está instruido com o.s pareceres do COnselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos Internos
ICEMPIN), ambos favoráveis ao pedido em exame.
7. CUmpridas as exigências eStabelecidas nas normas viventes e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar
a solicitação contida na Mensagem n. 0 188, de 1979, do Senhor
Presidente da República, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 114, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS)
a. elevar em Cr$ 103.000.000,03 (cento e três milhões de

cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 E a Prefeitura Municipal de Cachoei!inha, 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$ 103. 000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montant-e de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de· igual valor, junto à Caixa Económica
Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente flnanC·eiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento dos serviços d-e infra e superestrutura no Município,
dentro do Projeto CURA. obedecidas as condlç.ões admitidas pelo
Banco Central do Brasil. no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publição.
·

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela,
Presidente- Milton Cabral, Relator- Bernardino Viana- Amon
Benedito Canelas - Vicente Vuolo - José Bicha.

de Mello -

PARECER N. 0 892, DE 1979
Da Comissão de Constituição e .Justiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 114, de 1979, da Comissão de Economia, que uautoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha
(RS) a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões
de cru7eiros), o montante de sua divida consolidada." . . .
Relator: Senador Bernardino- Viana
Sob exame Projeto de Resolução n. 0 114, de 1979, da COmissão
de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer
sobre a Mensagem n. 0 188/79, do Senhor Presidente da República,
que autoriza a. Prefeitura. Municipal de Oa.choeirinha (RS) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) destinado a custear o financiamento de serviços de infra-estrutura ·e .superestrutura dentro do ProJeto do CURA.
A solicitação foi formulada nos termos do preceituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976. do senado
r ederal, 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 verifica
a seguir:
"Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n. 0 62,
de 1975. não se aplicam às operaçõ,e.s de crédito contrata-
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da.s pelos Estados e Municípios com recur.sos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano CFNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNHL
Parágrafo único. O pedido de autorização para as operaçôes 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 financeira cuja tramitação está
prevlsta no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência de a
Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, pr·escrever 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 proposta 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, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Racque, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Aloysio Chaves
- Lenoir Vargas - Alm.ir Pinto - Raimundo Parente - Cunha
Lima -

Hugo Ramos -

Murilo Badaró -

C - Encargos:
1 - juros de 1% a.a~ (correspondente apenas ao percen ...
tual para o Agente Financeiro);
2 - oorreção monetária com_ base na variação da ORTN;
D - Garantias: vinculação de cotas do Iínposto sobre a
Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: rl'composição da lntegrallzação dlreta do Fundo de Financiamento para Agua e
Esgotos - FAE/MS, com vistas ao atendimento de comunidades de m,édio e grande :porte;
I.S- A- Valor: 179.234 UPC (correspondentes a
Cr$ 62.823.309,00);
B - Prazos:
1 - de carência: 36 me'ses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 1% a.a. (correspondente apenas ao percentual para o Agente Financeiro);
2 - correção monetária com base na variação da ORTN;
D - Garantias: vinculação de cotas do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: obtenção de recursos adi..
clonais obj etivando acelerar o_ atena"':imento pelo Estado em
abastecimento de água a· comunidades de pequeno poxte.

Amaral Furlan.

PARECERES NoS 893 E 894, DE 1979

II - Garantia: operação de crédito da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, junto ao
Banco do Estado de Mato Grosso S.A., na qualidade de
Agente Financeiro do Banco Nacional da Habitação para
a linha FINANSA/REFINAG/REFINESG, com as seguintes
características:
A - Valor: 3.123.319 U'PC (correspon!!ente a ......... .
Cr$ 1.094.754.543,00);
B - Tomador: Empresa de Saneamento de Mato Grosso
do Sul - SANESUL;
C -Encargos:
1 - juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNli e 1% a.a.
para o Agente Financeiro);
2 - correção monetária com base na variação da ORTN;
D - Garantias: finança do Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul, através da vinculação/cessão do seu Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: composição do Fundo de
Financiamento de Agua e Esgotos ~-F-l\.E/JY.IS~ em C'?ntr§-partida aos recursos do GovernD Estadv.al para aplicaçao
em comunidades de médiD e grande porte."

PARECER N.o 893, DE 1979
Da Comissão de Economia, Sobre a. Mensagem n.o 187,
de 1979 (n.0 343/79, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendO' a aprovãção do Senado Federal,
proposta. do Sr. l\iinistro da Fazenda para que seja autorizado o Estado de 1\-Iato Grosso do Sul (1\!S) a elevar em

Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e nove
cruzeiros) o montante de sua ::.ivida consolidada.
Relator: Senador Benedito Canelas.
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da Con.stltulção), proposta no
sentido de que seja autorizado o 'Estado de Mato Grosso a'o Sul
{MS) a elevar em, Cr$ 790.879.899,00 {setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove
cruzeiros) o montante de sua dívida_ consolidada interna, bem
como a garantir emprél?timo da Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul - SANESUL, no valor de 1.094.754.543,00 (hum
bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e quatro
mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros).
2. As operações pretendidas são as seguintes:
"I ~Contratar, junto ao Bancb do Estado <fe Mato Grosso
S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Banco ·Nacional da Habitação pa~a. a linha FINANSA/FINEST, operações de crédito no valor total de 2.256.369 UPC (correspondentes a Cr$ 790.879.899,00 considerado o valor nomin::J da UPC de Cr$ 350,51, em abril de 1979, a seguir discnnnnadas:
I.1 -- A - Va.Ior: 1. 989.576 UPC (correspondentes a
Cr$ 697.366 .284,00);
B - Prazos:

1 - de carência: 36 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNli e 1% a.a.
para o Agente Financeiro);
2 - correção monetária com base na variação da ORTN;
D - Garantias: vinculação de cotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);
E - Destinação dos recursos: integralização do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos - PAE/MS, como
complementação aos recursos_ do Governo Estadual~ em.
contrapartida aos do BNH/REFINAG/REFINESG de que
trata o item II a seguir, vlsan<fo implantação, ampliação
e melhoria dos sLstemas de Abastecimento de Agua e
Esgotos Sanitários;
I.2- A- Valor: 87.559 UPC (correspondentes a ....... .
Cr$ 30.690.306,00);
B - Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2 - de amortização: 218 meses;

r-Jovembro de 1979

3. Pela análise apresentada pelo Banco do Estado de Mato
Grosso S.A., (anexo I), as operações de crédito sob exame são viáveis técnica e financeiramente.
4. Segnndo o parecer era Banco Oentral do Brasil, as operações, "inclusive a prestação da citada garantia.:! a que, por força
das disposições contidas no art. 2.0 da Resoluçao n. 0 93, de_l976,
do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0
da Rewlução n.O 62, de 1975, da mesma Casa do Congresso, haja
vista que os recursos a serem repassados provêm, do Banco Nacional da Habitação".

5. O mesmo d'ocumento prossegue afirmando que confonne
r.egi.st~~s do. '~Departamento da Dívida Pública, tendÔ por base
os Ofrcros n.os 045/CT/CE, de 18-7-79 (anexo II) e O<l6/CT/CE de
24-7-79 (anexo II), da Comissão Especial de que trata a 'Lei
Complementar n. 0 31, de 11-10-77, que criou o Estado de Mato
Grosso do Sul por desmembramento, a Ao."'ministração Dlreta daquela Unidade da Federação apresentava-se com um passivo sem
inscrição de dividas remanescentes do antigo Estado de Mato

Grosso.

6. Na forma do parágrafo únLco dà art. 2.0 da Resolucão
n:o 93, de 1976, o pedido de autorização· para a operação d'e ci-édrto, submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação
do Senado Federal, está devidamente instruído com os pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de EmPréstimos Internos {CEMPIN) do Banco Central d'o Brasil, am,bos
documentos favoráveis ao pleito em exame.
7. CUmpridas as exigências estabelecidas nas norm,as vigentes e no Regimento Interno, esta comissão conclui por aceitar a
solicitação contida na Mensagem_ n.o 187 de 1979 do Senhor Presidente da República, na forma do segÚinte
'
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3?ROJETO DE RESOLUÇAO N.• 11'5, DE 1979
Autoriza o Estado de Mato Grosso do (Sul a. elevar em.
Cr$ 190. 879. 899,00 (setecentos e novent:. :milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e n:oventa e nove
cruzeiros) o ~ontante de sua divida consolidada interna e
a garantir empréstimo da. Empresa. :de Saneamento de
M:lto Grosso do Sul - SANESUI<, no valor de ......•...
Cr$ 1.094. 754.543,00 (um bilhão, novent:. e quatro milhões, setecentos 1e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e
quarenta e três cruzeiros).
o Senado Federal resolve:
Art. 1.• :Iii o Governo do Est:Ldo de M:lto Grosso do Sul, nos
termos dt> art. 2.• da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiro.s) o montante de sua dívida
const>Ildada Interna, a fim de que possa cC>ntratar um empréstimo
de igual valor junto ao Banco do. Estado de Mato Grosso do
Sul S.A., este na qualldade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, bem assim a garantir empréstimo
a ser contratado pela Empresa de Saneamenta de Mata Grosso
do Sul- SANESUL no valor de-.Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão,
noventa e quatro nluhões setecentos e clnqüenta e quatro mil,
quinhentos e quarenta e três cruzeiros), junto ao Banco do Estado
de Mato Grosso do Sul S.l\.. atuado, tambérn, como agente financeiro do Banco Nacional da' Habitação - BNH, destinadas, ambas
.as oiperaçéles, à integralização, compos1ção e reoompooição do
.Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos- FAE/MS, visando
<a implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abaste"!-mentos de água e esgotos sanitários em, com,unidades de médlo
,e pequeno portes, obedeci!l'as as condições admitidas pelo Banco
•Central. do Brasil, do respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
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Presidente da República e por resolução, limites globais para o
montante da divida consolldada dos Estados e dos Municípios ... ".
Pelo exame da matéria, portanto, verifica-se que foram, cumpridas todas as exigências regimentais, legais e constítuclonals
que tratam o assunta e nada havendo no âmbito desta Comissão. que possa ser oposto à '[Proposição, somos favorável ao seu
encaminhamento.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Rocque1 Presidente- Bernardino Viana, Relator. - Aloysio Chaves- Lenoir Vargas- Murilo &Wt.ró- Amaral Furlan- Adel'bal lurema. - Almir Pinto - Raimunda Parente - Cllllha Llm,a.
-Hugo Ramos.

PARECERES N•S 895 E 896, DE 1979
PARECER N.O 895, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 155,
de 1979 (n.• 283, de 1979 .- iWL k>rigem), do .Senhor Presi-

den.te da República, propondo ao 1Senado Federal seja. autorizada. a ·Prefeiturn Municipal de IBelo Horioonte ,(MG)
a elevar em Cr$ 106-.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sesse-nta e três cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada .
Relator: Senador Tancredo Neves

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da constituição), proposta no
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela, sentido de que seja a Pr"feltura Municipal de Belo Horizonte (MG)
Presidente; Benedito Canelas, Relator; Vicente Vuolo ;- _Ber- autorizada a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e ooJs milhões,
>lardino Viana - Amon de Mello - Milton C:.bral - Jose Richa. quatrocentos e sete mil, trezentos e se.ssenta e três cruz.eiros) o
montante de sua divida consolldada interna, a fim de que possa
contratar ·empréstimo junto ao Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação <BNH), destinado ao financiam·ento' dos serviPARECER N.0 894, DE 1979
·Da Comissã& de Constittúção e J"ustlça., sobre o Pro- ços de ampliação e melhoria do .sistema de drenagem de àgua.s plujeto de Resolução n.O 115179, que "autoriza o Estado ide viais daquela Capital.
Mato GroSS<> do Sul a elevar em Cr$ 190. 879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta. e nove mil,
2. O empréstimo a ser contraído tem a.s seguintes condiçõ-es
oitocentos e n&venta e noVe cruzeiros) o montante de sua. gerais:
dívida. .consolidada interna e a garantir empréstimo da
Empresa de Mato Grosso do Sul - SANESUL, no valor
"A
Valor: 325 .584,00.0;37, correspondente a Cr$
de Cr$ 1. 094. 754.543,00 (um bilhão, novent:. e quatro
milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e
106.407.363,00~
(UPC de Cr$ 326,82. em janeiro/791;
quarenta e três cruzeiros)".
Relator: \Senad&r Bernartlino Viana.
B - Prazos:

~Cação;;

O Projeto de Resolução em exame é de a.uto;;.a da Conl;issão
de Economia do senado Federal, como conclusão de seu parecer
sobre a Mensagem n. 0 187/79, do Senhor Presidente da República,
qu.e autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a realizar operação
ãe crédito no valor de Cr$ 790.879.899,00, bem com<> garantir ernpréstimo da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul SANESUL, no valor de Cr$ 1.094.754.543,00.
As as operações -foram solicitadas nos term,os do- preceituado
no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do
Senado Fep.eral, implicando, por conseguinte, a não obser.vâncta
dos Ilmltes fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-79,
também.. d'a Câmara Alta do Congresso Nacional, conforme se
verifica a seguir:
"Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n. 0 62,
de 1975, não se apllcam, às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios corn recursos provenientes do Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento Urban<> (FNDU), do Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimenta Social (FAS), e do Banoo NaCional da Habitação

1 -

de carência: 36 meses;

2 -

de amortizaçãQ: 216 meses;

C- Encargos:
1 -

2 -

j!J,rOs de 5% a.a., acrescido d·e 1% a.a., pelo r.epasse;
correção monetária correspondente ao índice de variação da.s ORTN, trimestral;

D - Garantias: Vinculação de quotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (!CM) ;
E - Destinação dos recursos: E>recução de obras de ampliação e melhoria do sistema de drenag.em de águas pluviais da cidade."

(BN:II).

Parágrafo único, O pedido de autorização para <l.!l operações de créã'ito previstas neste artigo será submetido,
pelo Presidente da Repúb!lca, à deliberação do Senado
Federal, devidamente instruído com o parecer ,do Conselho
Mionetário Nacional."
Trata-se, portanto, de operação ·financeira cuja tramitação
está prevlsta no art. 416, do Regimento Interno, como decorrêru:ia
de a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como
competência privativa do Senado Federal "fixar, por proposta do

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro d·e Estado da Fazenda, favorável ao pleito da
Prefeitura Municipal d·e Belo Horizonte (MG) - (EM n.O 309/79).
4. Trata-se de operação a que, por força das dispo.sições con-tidas no art. 3.0 da Resolução n. 0 93, de 1!-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.o
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62, de 28-I0-75, uma vez que os recur.sos a serem repassado.s provêm do Banco Nacional da Habitação e, portanto, considerada .extralimite.

5.

De acordo com os registros do Departamento da Dívida

Pública do Banco Central do Brasil, a situação da divida con.solidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir:

Em Cr$ mil

Posição om
31-IZ-78

Divida Consolidada

Interna

I -

(A)

Intrallmlte

Por contratos

m-

32.046,8

41,3

41,3

32.005,5

32.005,5

ErlraJimite

414.347,3

FNDU

182.852,6

106.407,4

520.754,7
132.852,6

FAS

41.566,3

BNH

189.928,4

106.407,4

296.336,8

Total Geral <!+II)

446.394,1

106.407,4

552.801,5

6. S<!gundo· a anállse apresentada pelo Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A., anexa, a operação de crédito sob exame é
viável técnica e financeiramente, conforme os <ladOS a seguir, referentes aos Ilmites de endividamento:

"Poder Públlco: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
Norln"-'i Observadas: 'Tribunal de Contas <lo Estado de
Minas Gerais, Resoluções do Senado Federal e do Banco
Central do Brasil.
1.' Parte: QUANTO AOS LIMITES EXISTENTES PARA
ENDIVIDAMENTO DO PLEITEANTE.

A) Receita líquida (total- Oper.
Cred.)

Situação l'osteri<Jr à
Contratação PreteDdlda
(C)= A+ B

32.046,8

Por titulos

II -

Operação
Sob
En.me (B)

.......... <. •·•

·'·.........

Cr$. 2·.030.488. 783,00

Exercício 1978

Houve eorreção não

% apllcado-

Resolução BACEN -

Obs.: A receita total era de Cr$ 2.080.488. 788,24 e o total
da.s operações de crédito a.scendla a Cr$ 50.000.000,00,

41.566,3

B. 1. Dívida fundada não pode rã exceder a 70% da receita liquida realizá.da:
32. 005. 525,00

(-) divida fundada em 31-12-78
(Intra.-Ilmite)

Cr$

0,70 X A=
limite remanesoonte

Cr$ 1.421.342.148,00
Cr$ 1.389.336.623,00

O valor apontado representa a capacidade para elevação

do endividamento já exl.stente.
B.ll. O cresclm<;nto real anual da divida não poderá ultrapassar a 20% da receita líquida reallzada:

0,20

X

Cr$

A=_

406·. 097.757,00

B.3. O dl.spêndlo anual com respectiva IJ.Q.uldação, compreendendo principal e acessório, não poderá ultrapassar
15% da receita líquida reallzada:
0,15

X

Cr$

A=

304.573 .317,00"

Condiçõe.s a serem observadas para o limite de endi7. A relação doo contratos de !lnanclamento exl.stentes, sevidamento:
gundo a mesma fonte é a seguinte:

B)

"SALDOS DEVEDORES EM 31-12-'<8
Intra-limite
CEMGE ................-......................... .

Caixa Econômlca. Federal ....................... ..

Lei 2.377174 ........... .

Cr$

15.429.219,29

Lei 2. 242/73 ........... .

Cr$

3.180.295,39

Lei 2 . 264/73 ........... .

Cr$

7. 752.010,40

Lei 2 .104/72 ........... .

Cr$

5. 664.000,00

Cr$

32.005.525,00

Sub-Total ....................................... .
Extra.-limite
Caixa Econômica Federal/FAS .................. , .

Lei 2.541175 ......... ..

Cr$

41.566.346,24

BNH/Credíreai/FIPLAN

Lei 2.111 e 2.075/72 .. ..

Cr$

27.785.820,95

BNH/credlre!!:l!FIDREN

Lei 2.216/73 ....... "" ..

Cr$

162.192.602,01

Banco do Brasil/FNDU

Lei 2.222/73

Cr$

182.852.647,79

Sub-total

Cr$

414.347.416,99

Total ............................................. .

Cr$

446.352 . 942,07

N on"111bro de 1979
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8. Quanto ao novo comprometimento financeiro pleiteado a.
pooição é a que .se .segue:

9
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Ao Credireal: !CM municipal

A fonte originária: caução ao BNH, através de contrato
"Valor em Cr$ 106.407.363,00

acessório de ga.rantla, do ICM Municipal."

Valor em UPC/ORTN 3.0 més trim. 325.584,00037
Origem dos recursos financeiros: Banco Na.cional da Habitação
Destino: Aplicação no subprograma FIDREN

9. Quanto ao enquadramento do pleito em relação ao endividamento, verifica-se do exame do Laudo n.0 06/79 - anexo, que
foram satisfeitas as condições estabelecidas pelo a.rt. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do senado Federal como se vê da. conclu.são
do referido documento à folha n.0 23 do p~ado:
"B - CONCLUSAO: Até mesmo intra-limite a operação de
crédito seria possível, visto o baixo nível de endividamento
municipal. Contudo, sendo o recurso do BNH a operação
poderã ser extra-limite.

o/c.. do financiamento em relação ao valor do investimento

global= 50%
To,xa de juros: teta! 6% a.a. ~ (Credlreal

1% a.a.)

Prazos: carência 36 meses e 216 meses amortização

Cumpre-no.s observar que, em operações extra-limite, anotamos o valor de Cr$ 414.347.417,00, o que traz o total de

R-egime de amortização: Sistema Francês/mensal

Cr$ 446.352.942,00 pa.ra endividamento;'

Outras carac"terlisticas: (Garantia oferecida):

10.

Em relação à receita, observa-se (Receita bruta):

RECEI.TA

Exereieio

% do IOM na Rec.

Em Ul'IC

Em Cr$

A tua!

3.473.218.000

10.627.312

1.915.656

1980

4.133.129.420

12.646.501

2.279.631

1981

4.918.424.010

15.049.336

2.712.761

1982

5.852.824.572

17.908.710

3.228.188

Ano critico

6.964.980.241

21.311.365

3.841.541

(lJl'C)

Obs.: Quota-parte do !CM no exereic!o atual: Cr$ 364 milhões (1979)
10b.

Receita Liquida e Confronto Dispêndio/Receita:

Exercício
A tua! (1979)
1980

Receita Líquida

Em UPC

Pgtos. Antigos e Pleiteado

9.097.418

459.534

10.825.927

503.()29

1981

12.882.853

564.108

1982

15.330.595

668.101

Ano crítico

18.243.403

787.659

C. Considerações: A· taxa inécÜa de crescimento real estimada para a· receita é de 19% a.a:, no período 1979/~J tend,o em
vista a média observada no período 1973/78.
11. No ano crítico, calculamos o valor da prestação em torno
de 5% da- receita, valor aceito pela entidade financeira.
12. Na forma do parágrafo único do artigo da Resolução
n.o 93. de 1976, o pedido de. autorização pa.ra a operação de crédito, submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado Federal, está devidamente i:ristruíd-o COm os par-eceres favoráveis do Conselho MOnetário Nacional e da Comissão
de Empréstimos Externos_ .- CE:MPRIN -, do Banco Central do
Brasil.

13. Cumpridas as eXigências eStabelecidas_ nas normas vigentes e no Regimento Interno_, esta Camissão conclui .por aceitar
a solicitação contida na Mensagem n.o 155, de 1979, do Senhor
Presidente da República, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 116, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG) a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis milhões,
quatrocentos e sete mil e trezentos e sessenta e três cruzeiros) ·o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, nos ~~rmo&_ do _art. 2.0 d!i Reqoluç~o_ n.0 93, de
11 de outubrO de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ !06 .407.363,00 (cento e seis mil])ões, quatrocento.s e sete mil e
trezentos e sessenta e três cruzeiros)" o montante de sua; divida
consolidada interna, a fim de que possa contratar u~ empté.stimo
de Igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação - BNH, destb:iado ao flnanciameilto dos serviços
de ampliação e melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais
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daquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo prooesso.

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comi.ssões, 24 de outubro de 1799.- Teqtônio Vilela,
Presidente - Tancred<> Neves, Relator - 1\Wton Cabral - Bernardino Viana - Vicente Vuolo - Benedito Canelas - Am<>n de

Mello -

José Richa.

Novembro de 't979

a fim de que possa contratar um empréstimo junto ao Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente finãnceiro do Banco Na- .
cional da Habitação (BNH), destinada ao financiamento cios serviçqs de canalização _de córregos e galerias de águas pluviais •.. naquela capita~.
2. A operação de crédito sob exame tem as seguintes condições gerais:
''A - Valo1·: 1.236.563,0 UPC, correspondmlte 'a ...
Cr$ 433.427.697,13 (UP'C de Cr$ 350,51, em junho/70>;
B -

PARECER N.o 896, DE 1979

2 -

Prazos:
de carência: 36 meses;
de amortização: 216 meses;

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de ReSolução n. 0 116, de 1979, da Oomlssão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal ~ Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 106.467.363,00 (cento e seis
milhões, quatrocentos e sete mil, trzentos e se$Sen1la e três

cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Murilo Badaro.
Sob exame Projeto de R,esolução n.o 116, de 1979, da Comissão

de Economia do Senado Federal, como conclusão d-e seu parecer
sobre a Mensagem n. 0 155/79, do Senhor _Pl'e$ldente da República.
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a
contratar empréstimo no valtor de C~ 106.407.363,00 (cento e seis

milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros), destinado a custear o financiamento dos serviços de ampliação e melhoria do sistema de drena_glem de águas pluviais daquela capital.
A solicitação foi formulada nos termos do preceituado no pa-

rágrafo único do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1976, do senado
Federal, implicando~ por conseguinte, a não observância dos limi-

tes fixados pelo ar.!;. 2.o da Resolução n.o 62, de 28-10-79, também

Encargos:
juros de 5% a.a., acrescidos· de te;~ a.a., pelo _repasse;
2 - correção monetária correspondente ·~o índice de variação das ORTN, trimestral; ·
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (!CM>;
'
E - Destinação dos recursos: e&.ecuçãÔ de obras de cana- liza'ção de córregos e galeria~ pluviais d~ cidade." ·
3. Segundo estudos realizados pelo Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A., a realização da -operação pretendida pela
Prefeitura Municipal da Capital Mineira é viável técniça e financeiramente.
·
_4_. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das
disposições cQntidas no art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 11-10-76,
do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados .no art. 2.~
da Resolução n.o· 62, de 28-10-75, desta mesma C~sa do Congresso,
haja vista que os recursos a serem repa_ssados provêm db Banco
C -

1 -

Nacional da Habitação (FIDREN).
5. De acordo com os- registras .do Departamento da Dívida

Pública do Banco CentJ:al do_ B;rasll, a·_situaç-ã.o gera! da· divida
consolidada interna do Município de Belo f,Iorizonte (MG), apresenta-se conforme o quadro a seguir:

da Câmara Alta do Congresso Nacional, estando devidamente instruída com os pareceres fa_vo;râ.veis do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos Externos - CEMPIN

Em Cr$ M:il

do Banco Central do Brasil.

Dívida Consolidada
J;nterna

Ademais, a autora da proposição esclareceu que todas as exigências d_e caráter técnico forar:p._ rigorosamente cumpridas e há
uma perfeita compatibilização com os objetivos do Plano Nacional
de Desenvolvimento.

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante
as prescriçõe-5 legais e regimentais aplicáveis à- espécie, merece,
por isso, o no.sso encaminhamento favorável, no quã tange aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

(A)
I -

Cunba Lima -

Hugo Ramos -

Lenoir Vargas -

Amaral Furla.n
III -

Almir Pinto.

PARECERES_ i'I'S 897 E 898, DE 1979
PARECER N. 0 897, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 154,
de 1979, (n.o 282/79, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Feder~l,

proposta do Senhor_ 1\linistro da Fazenda, pa_ra que seJa
autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (l.UG)
a elevar em Gr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e
três, tnilhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos
e noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Milton Cabral
Nos termos do art. 42. item VI. da Constituição. o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fa:?:enda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e
trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e
sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida consOlidada interna,

Intralimite
Em títulos
Por contratos_

(B)

Situação
Posterior à
Contratação
Pretendida
(C) =A+B

78.053,7
41,3
78.012,4

78.. 053,7
41,3
78.012,4

458.331,0
FNDU ......
201.019,9
FAS ·············· 42.987,2
BNH ............. 214.323,9

433.427,7

891. ~58,7
201.019,9
42.987,2
647:751,6

.Total Geral II + II) 536.384,7

433.427,7

969.812,4

II -

Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Murilto Badaró, Relator - Aloysio Chaves Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Raimundo Parente -

Posição em Operação
30-4-79
.sob exame

Extralimite

433' 421.7

6. Em sessão realizada em 29-S-79 o -E.gi'égÍo Conselho. Monetário Nacional manifestou-se pelo ·atenp.tmento do pedido, por
considerá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os
seus encargos gerar maiores pressões nà execução orçamentária
dos próximos exercícios, daquela mú.nicipalidad~.
7. Cumpridas as_ exigências estabeleCidas nas normas· vigentes
e no Regimento Interno do Senado, sqmos. :Pelo at(:!ndimento do
pleito contido na Mensagem dO Senhor Presidertte da República,
na forma do seguinte

PROJETO DE RESODUÇAO N.O 117, DE 1979

Autoriza a Prefeitura · Muni"cipal ·de Belo Hori:(:onte
IMG) a elevar em Cr$ 433.427.697,1? (quatrocentos e trin-

ta e três milhões, quatrocentos e vinte· e sete mil, seiscen. tos e noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal r esol v e:
Art~ 1.0 :É a Prefeitura Municipal de Belo l:iorizonte (MG),
nos termos do art. 2. 0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de

~
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1976, do Senado Federal, autorizada a ~elevar em Cr$ 433.427.697,13
(quatrocentos e trinta e três milhões, quatroCentos e vfnte e sete
mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S. A., este na qualidade de agente financeiro
do. Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de canalização de córreg-o.s e galeriãs de águas
pluviais, naquela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Pt·ojeto de Resolução .n.0 117, de 1979, da ·Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte CMG) a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos
e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil,
seiscentos e noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o
montante de sua dívida consolidada."
Relator: Senador Murilo Badaró
Sob exame, o Projeto de Resolução n.0 117, de 1979, da
Conlissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem n. 0 154/79, do Senhor Presidente da
República, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MGl a contratar empréstimo no valor de Cl'$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três milhões quatrocentos e_ vinte e sete mil,
seiscentos e noventa e sete cruzeiros e _treze centavos), destinado
a custear o financiamento dos serviços de canalização de córregos
e galerias Pluviais naquela cidade.
A solicitação fo~ formulada nos termos do preceituado 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 62, de 28-10-79,
também da Câmara Alto do CongresSo-- Nacional, conforme se
verifica a seguir:
~'Art.- 2. 0
Os limites fixados no art. 2. 0 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 de Apoio ao Desenvolvimento Urbano
<FNDUl, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
<FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNHJ.
Parágrafo único. O pedido de_: autoriz_aÇão _para ãs operações de crédito previstas neste artigo será submetido,
pelo Presidente da República, à deliberação do Senado
Federal, devidamente instruído com o parecer do Conselho
MOnetário Nacional."
Trata-se, portanto, d'e operação fiilanceira cuja_ trairü~ação
esta 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, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - 1\-lurilo Badaró, Relator - Aloysio Chaves
- Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Raimundo Parente Cunha Lima - Hugo Ramos - Lenoir Vargas - Amaral Furlan
- Almir Pinto.
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PARECER N.0 899, DE 1979
na Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 152,
de 1979 (n.0 304179, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja aut&rimda a Prefeitura Municipal de São Fr3lll.cisco do C<>nde
(BA) a elevar em Cr$ 75 045 388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e· cinco mil, trezentos· e oitenta e oito
cruzeiros) o mo-ntante de sua dívida consolidada.

_Art. 2. 0 _Esta resolução_ entra em vigor na data de sua publicaçao.
.
~ala das Co.missões, 24 de outUbro .de _1979. - Teotônio Vilela,
Presidente - Milton Cabral, Rela to r - Bernardino Viana - Arnon
· de Mello - Benedito Canelas - Vicente Vuolo - José Richa.
PARECER N.0 898, DE 1979

Sexta-feira 9

Relator: Senador Milton Cabral
O Senhor~ Presidente da República encaminha a.o exame do
Senador Federal (art. 42, item VI, da constituição), proposta no
sentido de que .seja a Prefeitura Municipal de São Francisco
do conde (BA), autorizada a elevar em, Cr$ 75.045.388,00 (setenta
e einco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito
cruzeiros) o montante 1c?e sua dívida consolidada interna a fim.
de que possa contratar em,préstimo junto a.o DESENBANCO Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahl.a S.A., este na qualida'!-e de a;g>ente f!.nanoelro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado à implantação do Projeto CURA, n"''ue1e Município.
2.

As condições da operação são as seguintes:

"A - Valor: 229.623 UPC (correspondentes a ..........
Cr$ 75.0~5.388,00, considerada a UPC de Cr$ 326,82, em
janeiro d'e 1979);
B - Prazos:
1 -

de ca!"®cia: 12 mes·es;

2 - de amortização: 240 meses;
O -~ Encargos:

1-

juros de 4% a.a.;

2 -

correção monetária equivalente à das ORTNs;

3 -

taxa de adnúnistração: 1%;

4 -

taxa de serviços técnicos: 1%;

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (l'CM) ; e
E -Destinação dos reclll'SO'S: implantação do IE'rojeto
CURA, no Município de 'São Francisco do Conde (BA) ."
3. Trata-se de operação a que, por força das dispooições conti.d'as no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11-10-7e, do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução
n.0 61!, de 28-10-75, também desta casa do Congresso Nacional,
uma vez que os recursos a serem repassados provêm do Banco
Nacional da Habitação, sendo, portanto, considerada extralimite.
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4. De acordo com os registras do Departamento da Divida lidada Interna do Município. apresenta-se conforme o quadro a
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da divida conso- segUir:
Em Cr$ Mll

Posição em
Dívida consolidada Interna.

31-5-79
(A)

I -

Operação
sob
exame (B)

Situação posterior

à contratação pretendida (C) = A + B

Intralimite

5.203,0

5.203,0

Em titulas
Por contratos

!5.203,0

5.203,0

Por garantias ....... .
outras .............. .
~5.045,4

75.045,4

II -'- Extralimite

FNDU ....•••••••...•

FAS
BNH

m -

Total geral (I

+

ll)

5.203,0

5. Na forma do parágrafo único do art. '2.0 da Resolução
n.• 93, de 1976, o pedido de autorização para operação <l'e crédito
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do
Senado Federâl; está devidament.e instruído com o parecer favorável <lo COnselho Monetário NacionaL
6. Cumprtdas as exigências estabelecidas nas nonnas vigentes no Re_@m.ento Interno, esta Comissão conclui por acettar a
solicitação contida na m,ensagem do Senhor Pr·esidente da Repú-

llfica, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 118, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de ·são Francisco do
Conde (BA) a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco
milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 ~ a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde,
Estado da Bahia, nos termos do art. 2.0 àa Resolução n.0 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco
mil, trezentos e oitenta e alto cruzeiros) o montante de sua divida

75.045,4

75.045,4

75.045,4

80.248,4

Federal, proposta da Prefeitura Municipal de São Francisco do
Conde, Estado da Bahla, no sentido de autorizar aquela Prefeitura
a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e
cinco mil, trezentos e oitenta e .oito cruzeiros) o montante de sua

div:lda consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao DESENBANCO - Banco do Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNHJ, destinado à implantação do Projeto CURA, nat<uele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Brasil, no
respectivo processo.
2. T-endo _em vista as ã.'isposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Federal, à operação em pauta,
não se aplicam os lim,ites fixados pelo art. 2.o da Resolução n.o 62,
de 197'5, des_ta Casa, haja vista que os recursos a serem repassados

provêm do Banco Nacional. da Habitação.
3. A proposta está instruída com a Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que encaminhou os pare-

ceres ao Conselho Monetário Nacional e da comissão de Empréstimos Internos- CEMPIN, favoráveis ao pedido em exame.
4 ., A Mensagem obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da

consofidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor, junto ao DESENBANOO - Banco de Desenvolvimento do Estaá:o da Bahia S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Na·cional d:;1. Habitação (BNH), destinado à
implantação do Projeto CURA, naquele MUnicípio, ol;ledecidas as
condições admltidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo

COnstituição; às normas vigentes que regulam, a matéria (Res.
n.• 62, de 1975 e Res. n.• 93, de 1976); e o estabelecido no Regi-

processo.

La. Rocque, Presidente - Alm.ir Pinto, Relator - Aloysio Chaves
- Aderbal Jurema - Bernardino Viana - RaimlUldo Parente Cunha Lima - Hugo Ramos - Murllo Badaró - Lenoir Vargas
- .Amaral Furlan.

Art. .2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ!cação.
Sala das COmissões, 24 de outubro de 1B79. - Teotônio Vilel.a,
Presidente - Mllton ,Cabral, Relator- Bet"llal'dino Viana - Arnon
de 1\olello - Vicente Vuolo - Benedito canelas - José Richa.
PARECER N.o 900, DE. 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, so-bre o Projeto de Resolução n.0 118, de 1979, da Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde (BA) a elevar em Cr$ 75. 045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco ~ trezentos e
oitenta e Gito cruzeiros) o montante de sua. dívida con-

solidada.
Relator: Senador Almir Pinto

mento Interno (àrt. 106, item II).
5. Em face ao exposto, opinamos no sentido da. normal tramitação da matéria, uma vez que é constitucional e jurídica.
Sala das C<Jmissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de

PARECERES N•S 901 E 902, DE 1979
PARECER N. 0 9tll, DE 1979

Da Comissão de Econonúa, sobre a l\lensagem n.0 195,
de 1979 (n. 0 347, de 1979, na. origem), do Senhor Presiden-

te da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a. Prefeitura Municipal de NO-va Lima {1\lG) a elevar
em Cr$ IOO.OCO.OOO~OO (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Tancredo Ne-ves.

O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no

Nos termos do art. 42, item VI da Constituição, o Senhor Pre-

art. 42, item. VI, da Constituição, submete ao exame do Senado

sidente da República encaminha ao exame do Senado .Federal,

Novembro de 1979

proposta no sentido de que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Nova Lima (MG) a elevar em Cr$ wo.ooo.ooo,oo (cem m!lliões
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. interna, a
fim de qu-e possa contratar empréstimo junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A .. este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação ~ BNH, destinado ao
financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana em ârea
de conjunto habitacional situado naquele município.
o empréstimo a ser contratado tem as seguintes condições gerais:

D -

E -

~

Valor: 256.344,52704 UPC, correspondente a
Cr$100.000.000,00 (UPC de Cr$ 390,10, em Julho/79};

C

~

de carência :.· 18 meses;

2 -

de amortização: 216 meses;

Encargos:
1

Destinação dos recursos: execução de obras de in-

3. Segundo a análise apresentada pelo Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A.. anexa, a operação de crédito apresenta
viabilidade técnica e financeira.
4. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução
n.O 62, de 28 .. 10-75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação - BNH e, assi,m,
considerada extralínúte.

B - Prazos:
1 -

2 _.. correção monetária correspondente ao índice
de variação das ORTN, trimestral;
Garantias: _vinculação de quotas do Imposto único
sobre Minerais (!UM);

fra-estrutura urbana em ãrea de conjunto habitacional situado no município."

2.

"A
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~juros

de 4% a.a., acrescidos de 1% a.a., pelo
repasse;

5. De acordo com os registros do Departamento da Divida
Pública do Banco Central do Brasil ~ DEDIP ~, a situação· da
divida consolidada interna do municjpio apresenta-se conforme
o quadro a seguir:
<Em Cr$ mil)

Dívida Consolidada

Interna

Posição em
31-5-79
(A)

~

lntralimite

II

~

Extralimite

100.000,0

100.000,0

BNH

100.000.0

100.000,0

Total Geral (I+ II)

100.000,0

100.000,0

6. Do exame do laudo emitido pela gerência do órgão financiador, podemos extrair os seguintes elementos:
"1. Identificação
1.1 Proponente: Prefeitura Municipal de Nova Lima.
1.2 Proposta: Of. da Prefeitura :Mímicipal de Nova Li. ma, de 8-2-79.
1. 3 Localização : Nova Lima.
1.4 Forma jurídica: Pessoa jurídica de direito público interno.
2. Do Objetivo do Empréstimo

2.2
2.3

2.4

2.5

~

Situação posterior à.
pretendida. (C)= A+ B

contra~

I

UI -

2.1

Operação
sob
Exame (B)

Composição do investimento global:
Total dos recursos financeiros:
Cr$ 100.000.000,00
Parcela objeto de financiamento: Cr$ 100.000.000,00
Entidade responsável pela aplicação: Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.
Município beneficiado: Nova Lima.
Natureza das obras financiadas: execução de obras
de infra-estrutura urbana de natureza social, em
área de conjunto habitacional, situado no Municfpio
de Nova Lilll;a.
Objet!vo síntese: o financiamento destina-se a implantação do Programa FINO, através do repasse de
recursos do BNH, para .execução de obtas de canali-

zação de córregos, terraplenagem, obras viárias, rede
de abastecimento de ãgua e esgotamento sanitário,
drenagem pluvial, em área de conjunto habitacional.
3. Do Financiamento Pretendido

3.1 Valor: Cr$100.000.000,00
3. 2 Prazos de aplicação : 12 meses
de carência: 18 meses
de amortização: 216 meses.
3.3 Juros anual:
Total5% a.a. (diferencial Credireal 1% a.a.)
3.4 Correção monetária: índice de variação das ORTN,
reajustando-se as prestações trimestralmente, durante todo o periodo da dívida. As UPCs do BNH. variam
segundo o valor trimestral da ORTN.
Condições para liberações: em diversas parcelas, consistentes com o cronograma a ser aprpvado pelo BNH,
expressas· em UPC/ORTN trimestrais.
4. Uas Garantias
O Credireal receberá a vinculação da quota-parte do !UM,
da Prefeitura Municipal de Nova Lima.
5. Dos DocumentQS Apresentados pelo Propo-nente para
Exame:
3.5

- Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeil'O dos
Exercícios 1977/78.
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Orçamento programa para o exercicio de 1979.

6. Situação Retrospectiva e Prospectiva do Proponente:
__. O Poder Executivo Municipal está autorizado a contrair o financiamento de vez que a operação de crédito

em tela, estipulada na Lei Municipal n.• 906, de 26-6-79,
permite o atendimento da presente proposta.
- Ficou demonstrada a capacidade de pagamento do
compromisso financeiro ora proposto (vide estudo anexo) e
- Para a cobertura do financiamento, no contrato de repasse dos recursos do BNH.' a Prefe~tura Municipal de Nova Lima assumirá o compromisso de resgate na forma que
melhor convier a este Agente Financeiro dando boa segurança à operação."
,

Assi_m _sendo, o aspecto do enquadramento quanto aos limites é impedimento para o empréstimo no intralimite,
mas permite no extralimite."
11.!_. Com relação à receita, observamos:

(Receita bruta)
Exercício

Atual
1980
Ano Crítico

Em Cr$

Receita

85.020.000
100.323.600
118.381.848

Em UPC

IUM Mlunicipal
(Ul'C)

115.355
!36.119
160.620

217.944
257.174
303.465

7. Os cálculos apresentados para os limites existentes para
o endividamento do município são os seguintes:

A) Receita liquida (total- oper. crêd.J .... Cr$ 75.579.135,00
Exerclcio- 1978
Houve correção - sim
% aplicado: 18,56

ResoluÇão. BACEN: 397 de 17-U-76

Obs.: O total da receita líquida era de Cr$ 63.747.584,00, não
apresentando nenhum endivida.mento, até a presente data.
B) Condições a serem observadas para o limite de endividamento:
B .1 Dívida fundada não poderá exceder a 70% da receita líquida realizada:

0,70 X A= .................... , ....-·-··..
(-) divida fundada em . . . .. .. .. .. . .. .. . . .
Limite remanescente .................... ,.

-------Cr$

Cr$ 52 . 905. 394,00

B .2 O crescimento real anual da dívida não poderá ultJapassar a 20% da receita liquida real!zada:
A

B.3

= .......................... ·-......

Cr$ 15.115.827,00

O dispêndio anual com· i-espectiva liquidação, compreen ..

dendo principal e acessório, não poderá ultrapassar 15% da receita liquida realizada:
0,15 X A = . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . ..
Cr$ 11.336.870,00
8. Quanto ao--novo comprometimento financeiro pleiteado. a
posição é a que se segue:
2.• Parte: QUANTO AO NOVO ÇOMPRO.Mii!:TIMENTO FlNANCElRO PLEITEADO JUNTO AO ÇREDIREAL.
Valor em: Cr$ 100.000.000,00.
Valor em UPC/ORTN 3.0 mês !rim.: 256.344,52704.
Origem dos recursos financeiros; Banco Nacional da Habitação.
Destino: Aplicação no Programa FlNC/BNH.
% do financiamento em relação ao valor do investimento global: 100%.
Taxa de juros: total 5,0% a.a. (Credireal 1,0% a.a.).

Prazos: carência 18 meses e 216 mese.s de
Regime de amortização: SAC/PCM.

amorti~ação.

9. Com relação ao enquadramento do pleito, verifica-se que
fica atendido somente o limite estabelecido pelo item n do art. 2.0
da Resolução n.0 93, de 1976, conforme discrimina a 3.a. parte do
laudo do organismo financiador:

10.

EM RELAÇÃO AOS LIMITES:
SIM
70%
SIM
20%
SIM
15%

217.944
251.174
303.465

12.817
27.059

12.

:t a seguinte a ci:mclusão do organismo finan,ciador:
"A taxa de crescimento real estimada' para a receita orçamentária e o ICM municipal, é de 18% no perlodo
1979/81. Assim sendo, no ano crítico, 1981 1 o recurso plei-

teado representará 9% da Receita Liquida estimada, não
havendo nenhum compromisso antigo a adicionar a este
novo compromisso.
Acreditamos suportável pela Prefeitura, razão pela qual
'
recomendamos a operação ao CREDIREAL."
13. Na forma do parágrafo único do art. 2. 0 da Resolução
n.• 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de 'crédito submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado Federal, está devidamente instruido com os pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos Internos CS~RIN), ~mbos favoráveis ao pleito,- em ·exame.
14. Cumpridas as exigências estabelecidas nas norri:las ·-vigentes e no Regimeno Interno, esta C<:lmissão conclui por aceitar a
solicitação contida na Mensagem n.• 195 de 1979 do Senhor Presidente da República, na forma do segui~te
'

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 119, .DE 1979
Autoriza a. Prefeitura Municipal de Nova. Li.ma (MG) ~,
a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros)
o montante de sua divida. consolidada.
r

Outras caracterlsticas: financiamento extrallmite do endividamento público municipal.

A-

Atua!
1980
Ano Crítico

C<$ 52.90á.394,00

O valor apontado representa a capacidade para elevação do
endividamento, em termos intrallmite.

(),2() X

(Receita líquida) <UPC)
Pagamentos (UPC) = Total Anual
--------------------------Em UPC
Receita
Pa.gamentos Antigos
Exercício
Líquida
e Pleiteado

NAO
NÃO
NAO

É a seguinte a conclusão:
"Por ser o valor do empréstimo pretendido maior que o
limite do endividamento municipal permitido e por apre·sentar um dispêndio anual superior a 15% da receita líquida realizada, esta operação não se enquadra no intralimite. Contudo, o recurso é proveniente do BNH, permitindo, assim, que a operação se enquadre no extralimite.

O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 É a Prefeitura Mun!eipa.l de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11· de
outubro de 1976, da Senado Federal, autorizada a· ele.,_rl etm
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), o montante de. sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa. contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas
Gerais SA., este na qualidade de agente financeiro do 'Banco Na-,
clonai da Habitação - BNH, dest!iú<do ao financiamento do.s serviços de infra-estrutura urbana em área de conjunto h~bltacional
situado naquele Município~ obedecidas as condições admitidas pélo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
·
Art. 2_.~ Esta Resolução entra em vigor na data d:e sua Pu-.
bl!cação.
·
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotônio Vilel.a,
Presidente - Ta.ncredo Neves, Relator - Milton Cabral - ~er- '
Vicente Vuolo - Benedito Canelas ----: Arn!Jn, de
Me!lo - José Ricba.

naridon Viana -

No~·emhro
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D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias UCMJ;
E :- Destinação dos recursos: execução de obras de infraDa Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Proestrutura urbana em área de conjunto habitacional situajeto de Resolução n. 0 119, de 1979, da Comissão de Ecodo no município."
nomia, que Hautoriza a Prefeitura Mtmicipal de Nova Lima
<MG) a elevar em Cr$ IOO.OOO.OOO,.OO (cem milhões de cru3. Segundo a análise apresentada pelo Banco de Crédito Real
zeiros) o montante de sua dívida consolidada".
de Minas Gérais·-s.A., anexa, a operação de crédito apresenta
viabilidade técnica e financeira.
Relator: Senador Murilo Badaró
4 . . Trata-se de- operação a que, por força das disposições contidas no art. 2.o da Res<>;ução n. 0 93, de 11-10-76. do Senado Fenão se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no deral,
0
art. 42, item VI, da Constituição, submete ao exame do Senado Fe- n. 62, de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados
deral proposta da Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de provêm do Banc·3 Nacional da Habitação - BNH, e assim, consiMina.s Gerais, no sentido de autorizar aquela Prefeitura a elevar derada extralimite.
em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de
5. De· acordo com os registras do Departamento da Dívida
sua dívida consolidada: interna, a fim de qu~ possa contratar um Pública do Banco Central do Brasil - DEDIP, - a situação da
empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de dívida consolidada interna do Muni.cípio apresenta-se conforme
Minas Gerais SA .• este na qualidade de agente financeiro do Ban- o quadro a seguir:
co. Nac~onal da Habitação - BN.H, destinado ao financiamento
dos serviços de infra-estrutura urbana em área de conjunto haSituação
Operação
bitacional situado naquele Município, obedecidas as condições adPosição
posterior à
Dívida Consolidada
sob
mitida.s pelo Banco Central do Brasil .
contratação
em
Interna
exame
30-4-79
pretendida
2. Tendo em vista as disposições contidas no art. 2.0 da Re(B)
(C)=(A+B)
solução n.o 92, de 1976, do Senado F1ederal, à operação em pauta
não .se aplicam os limites fixados pelo art. 2. 0 da Resolução n. 0 62,
I - Intralimite
15.764,8
15.764,8
de 1975, desta Casa haja vista que os recursos a serem repassados provêm do BanCo Nacional da Habitação.
Por contratos
15.764 8
15.764,8
3. A proposta está instruída com a Exj)Osição de Motivos do
I
I
Extralimite
2.248,7
4. 434,4
2.185,7
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n.0 337/79) que encaminhou os pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Co2.1857
2.248,7
4.434.4
BNH
missão· de Empréstim-os Internos, favoráveis ao pedido em exame.
III-Total Geral <I+II)
17.950,5
20.199,2
2.248,7
4. A Mensagem obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da
Constituição, às normas vigentes que regulam a ·matéria (Res.
n.o 62, de 1975 e- Res. n. 0 93, de 1976) é. o estabelecido no Regi6. Do exame do laudo emitido pela gerência do órgão finanmento Interno (art. 106, item II).
ciador, podemos extrair os seguintes elementos:
5. Em face ao e·xposto, opinamos na sentido da normal tra"1. Identificação
mitação. da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
1.1. Proponente: Prefeitura Municipal de Barbacena
Sala da.s Comissões, 7 de ilovembro de 1979. - Henrique de La
1.2: Proposta: Of. n. 462/78-GPB, de 26-9-78
Rocque, Presidente - .Murilo Badaró, Relator - Aloysio Chaves Aderbal Jurema - BernMdino Viana - Raimundo Parente 1.3. Ló"caHzação: Barbacena
Cunha Lima - Hugo Ramos - Lenoir Vargas - Amaral Furlan
1.4. Forma Jurídica: Pessoa jurídica de direito público
- Almir Pinto. ·
interno
2. Do Objetivo do empréstimo:
.. PARECERES N•S 903 E 904, DE 1979
2 .1. Composição do investimento global:
0
PARECER N. 903, DE 1979
total dos recursos financeiros: Cr$ 2. 248.654,52
Da Comissão de Economia, sobre ·a Mensagem n.o 153,
parcela objeto de financiamento: Cr$ 2.248.654,52
de 1979 (n.o 280179, na origem),. do Senhor Presidente da
2 .2. Entidade responsável pela aplicação: BanC{l de CréRepública, propondo ~o Senado Federal seja autorizada a
dito Real de Minas Gerais S.A .
.Prefeitura Municipal de Barbacena (MG) a elevar em
Cr$. 2.2.48.6.54,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito
2. 3. Município beneficiada: Barbacena
mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqiienta.
2.4. Natureza das obras financiadas: execução de obras
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
de infra-estrutura urbana, em área de conjunto habitaRelator: Senador Tancredo Neves.
cional, situado no Município de Barbacena.
·Nos termos do art. 42, item VI, da Constituiç?.o, o S~nhor Pre2.5. Objetivo síntese: o financiamento destina-se a exesidente da República encaminha, ao exame do Senado Federal,
cuçã-o da implantação do Programa FINC, de acordo c:Jm
proposta·no sentido de que seja autorizada a Prefeitura Municio projeto de infra-estrutura urbana da COHAB-MG, benepal de Barbacima (MG.) a e:evar em Cr$ 2.248.654,52 idois mificiando o Município -e gerando melhores condições.
, lhõe.s, duzentos e ··quarenta e oito_ mil, seiscentos e cinqüenta e
3. Do financiamento pretendido
quatro cruzeiros e cinqüenta e dois centavos) o montante de sua
divida qonsoiidada interna, a fim de que possa contratar emprés3.1. Valor: Cr$ 2.248.654,52timo junto att Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., es~e
3. 2. Prazos de aplicação: 12· meses
na qualid:ide de agénte financeiro ·do Banco· Nacional da Habitação ___:: BNH, destinado ao financiamento dos. serviços de infra- de carência: 14 meses
estrutura urbana em área de conj1,mto habitacional situado na- · de amortização: 216 meses
quele município.
3.3. Juros anual:
2. · O' emprésÚmo a ser ·contratado tem as seguintes condições g'erais :'
·
·.
· ·
· .
total 5% a.a.; (diferencial CREDIREAL 1 o/o' a.a.)
"A- Valor:. 6.415,37909 UPC, correspondentes a Cr$
3. 4. Correção monetária: índice de variação das ORTN.s,
2.248.65~,52 iUPC a: Cr$.350,51, em abril/79):
reajustando-se as prestações trimestralmente durante todo .o. período da dívida. & UPC do BNH variam segundo
B '7'" Pr~zos!
o valor trimestral da ORTN.
·
1 - de carência: 14 meses;
3. 5. Condições para liberações: em diversas parcela.s, con2:......... de ;amorp~ação: '18 anos~
'sistente.s com o cronograma a ser aprovado pe~o BNH, ex.C - Encargos:~
pressos em .UPC/ORTN trimestrais .
4 ... Das garantias:
1 _:_ jur1Js de i% a._a, â.cresc~dos de l'7c .a.a., pelo repasse;
2. - correçá-o monetária correspon.dente ao ín"dice de vaO CREDIREAL receberá a vinculação da quota-parte do
r.iação ~as ORTNs, ~rimestra1;
'
ICM, da Prefeitura Municipal de Barbacena.
PARECER N.

0

902, DE 1979

•

•

O

O

O

o

•

•

O o

O

O

O

O

r

o
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5. Dos documentos apresentados pelo proponente para art. 2. 0 da Resolução n. 0 93, de 1976, conforme discrimina a a.a.
exame.
parte do laudo do -organismo financiador:
-Balanço Patrimonial, Orçamentário e. Ymanceiro do
exercício de 1978;
- Orçamento Programa para o exercício de 1979;
"A-. EM RELAÇAO AOS LIMITES
- Demo.nstrativos dos empréstimos contraídos pelo Mu70% SIM
X
NAO
nicípio;
20% SIM
X
NAO
- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna no exercício
15% SIM
X
de 1978.
NAú"
6. Situação retrospectiva e prospectiva do proponente
- o Poder Exeeutlvo Municipal está autorizado a con11. É a seguinte a conclusão:
trair o financiamento de vez que a operação de crédito
"Sendo o recurso proveniente do BNH, o repasse poderá
em. tela, estipulada na Lei Municipal n.• 1. 614, de 1.0-2-79,
se enquá.drar como extra~limite, conforme preceitua a
permite o atendimento da presente propo.sta."
Resolução n.0 93/76, apesar do nível de endividamento municipal permitir a realização da operação intra-limite. A
7. Os cálculos apresentado.s para limites existentes para o
vantagem do uso do extra-limite reside na preservação
endividamento do Município são ossegulnte.s:
da capacidade de endividamento municipal para outras
operações no futuro."
A Receita liquida (total - Oper. Cred.l - Cr$ 48.975.732,00
Exercicio - 1978
Hlouve correção sim
12... Com relação à receita, observa-se: (Receita bruta)
% apllcado 7,39
Resolução BACEN
397, de 17-11-76
Obs.: o valor da reeeita líquida era de Cr$ 45.6&5.486,62 e o
Em Cr$
Em UPC
total das operações de crédito aseep.dla a Cr$ 2. 950.000.00. O percentual corrigiu o valor _de dez/78 para ma.rço/79.
Receita Atual ............ ·~· ...... Cr$ 72.194.414,00
205.970
224.507
B. Condições a serem obServadas para o limite de endividamento: Em 1980 = .................... ·-- Cr$ 78.691.911,00
No ano crítico = ................. Cr$ 85.774.183,00
244.713
B.l. Dívida fundada não poderá exceder a 70% da receita
liquida realizada:
(Receita Líquida) (UPCI
Pagamentos (UPCJ =Total Anual
10.454
0,70 X A = ....... • . .. ~.r~•·o••• .• ••• ·~ Cr$ 34.283.012,00 Atual = 195.984
17.027
30 3 79
Cr$ 14.811.601,19 Em 1980 = 213.623
( I d' "d f d d
lVl a
un a a em
- · · ····
- - - - - - No ano crítico
232.849
23.231 - 10% ( }
limite remanescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 19 .471. 410,81
O valor apontado representa a capacidade para elevação do
13. Conclusão:
endividamento já existente, mas, em termos intra.~Jimite, o que
"A taxa média de crescimento real. estimada para a. reé desejável ao mutuário.
~
ceita, é de 9% a.a. no período 1979/81, tendo em vista a
média observada no período 197V79.
B.2. O cresciminto reai .1nu_al da dívida não poderá ultrapassar a 20% da receita liquida realizada:
No ano critico, 1981, quando o sald.o devedor municipal
alcançará o seu nível mais elevado, o comprometimento
0,20 X A=: ............ --.~-----······ Cr$9.795.14600
total representará 10% da receita líquida. estimada. A vista deste percentual, recomendamos a eonce~são do crédito
B.3. o dispêndio anual com respectiva liquidação, comprepleiteado, que é perfeitamente suportável pela Prefeitura
endendo plineipal e acessório, não poderá ultrapassar 15% da
Municipal de Barbacena."
receita líquida ·realizada:
14. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da Resolução
0,15 X A = ......... ·-· , .. ,. .......... Cr$ 7.346.360,00
n.O 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação
8. A relação dos contratos .de financiamento existentes, se- do Sen~do Federal, está devidamente instru_ída com os pareceres
gundo a mesma fonte, é a seguinte:
do Conselho Monetário Nacional e da COmissão de Empréstimos
Internos - CEMPRIN ambos favoráveis ao pleito.
SALDOS DEVEDORES EM 30-3-79:
Intra-Limite
15. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas viComissão conclui por aceitar
CEMGE - Lei n.O 1.302/74 .................. Cr$ 8.266.022,58 gentes e no Regimento Interno, esta
a
solução
na Mensagem _n.0 155, de 1979, do Senhor PreLei n.O 1.302/74 ............_ .. ···-·-·-· ....... -~~Cr$ 3.972.550,17 sidente dacontida
Repúbllca, na forma do seguinte
Le! n.o 1. 436:/76 .............................. Cr$ 2. 505.948,44
Banco do Brasil - Lei n.O 1.274/73 e 1.329174 Cr$
67.080,00
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . Cr$ 14.611.60f91.
PROJETO DE RESOLUÇJI.O N.O 120, DE 1979
Extra-Limite
Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena (MG)
BNH/CREDIREAL- Lei n.O 1.181!72 .......... Cr$ 2.058.477,58
a_ elevar em Cr$ 2. 248. 654,52 (dois milhões, duzentos e
Total ........................ ~·· ......... Cr$ 16.870.078.77
quarenta. e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada.
9. Quanto ao novo comprometimento financeirc;> pleiteado_, a.
posiçã-o é _a que se segue:
O Senado Federal resolve:
"Valor em Cr$ 2.248.654,52
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de
Valor em UPC/ORTN 3.0 mês trim: 6.415,37909 UPC
Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da ResOlução n.0 93, de 11
de
outubro
de 1976, .do Sen:;~do Federal, autoriZ'ada a elevar em
Origem dos recursos finflnceir.as: Banco Naci{)nal da HaCr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil,
bitação
seiscentos e cinqüenta ·e__ quatro c~eiros e cinqüenta. e dois c·enDestino: Aplicação do Programa FINC - Financiamento tavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
parru Urba.nização de Conjuntos ~abitac!Jnais (infra-es- que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco
trutura urbana).
de Crédito Real de Mi.l.as Gerais S.A., este na qualidade de
% d.a financiamento eru relação ao valor do inveStimento
agente financ.eiro do Banco Nacio_nal da H~bitação - BNH, desglobal: 100%
tinado ao fin'anclamento dos serviços de infra-estrutura urbana
na-quele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Taxa âe juros: total 5% a.a. (CREDIREAL 1% a.a)
Central do Brasil, no respectivo processo.
Praz.o:;: carência - 14 mes_e_s_ e 21Q meses de amortização
Art. 2. 0 Esta Resolução .entra em vigor na data de sua publi~
Regime de amortização: SAC/PCM
cação.
Outras, _características: financiamento extrJ=!-limite, de
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979. _- Teotõnio Vilela,
acordo· com_ a Re,solução n.O 93/76 do Senado Federal."
Ftesidente - Tancredo Neves, Relator - Milton Cabral - Ber10. Gom relac_ião aO enquad.i'amento do pleito, verifica-se que nardino Viana - Vicente Vuolo - Benedito Canelas - Arnon de
ficam atendidos os limites estabe:ecidos pelos itens I. II e m do Mello - José Richa.
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PARECER N.0 904, DE 1979
Da ~omissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.• 120, de 1979, da. Comissão de Eoonomia, que "autoriza a Prefeitura. Municipal de Barbacena (MG) a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões,
duzentos 'le quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e
quatro cruzeiros :e cinqUenta e dois centavos), o montante
de sua dívida consolidada."
Rela tor: Senador Murilo Badaró
o presente projeto de resolução apresentado pela Comissão
de Economia, com'O conclusão de seu parecer, sobre a Mensagem
número 153/79, do Senhor Presidente da República, "autoriza a
Prefeitura Municipal de Barbacena (MGJ, nos termos do 'art. 2, 0
da Resolução n.• 93 de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,
a elevar em Cr$ 2. 248.654,,52 (dois milhões, duzentos e quarenta
e oito mil. seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqüenta
e dois centavos}, o montante de sua dívida consolidada interna,
a fim de· que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinado ao financiamento dos s-erviços de infra-estrutura urbana naquele Município; obedecidas as .condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil".
2, O pedido de autorização foi formulado nos ~rmos do
preceltuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resoluçao n. 0 93,
de 1974, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados pelo artigo 2. 0 da Resolução n.0 62,
de 28-10-75, tembém da Câmara Alta do COngresso Nacional, conforme se verifica a seguir:
"Art. 2. 0 Os limites fixados no artigo 2. 0 da Resolução
númerD 62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenienteS do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento
Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH),
Parágr.afo único. O pedido de autorização para as operações de crédito previstas neste artigo será submetido,
pelo Presidente da República, à deliberação do Senado
Federal, devidamente instruícto com_ o parecer do Conselho Monetário Naeional."
3. O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra b,
que por proposta do Presidente da República, cabe ao Senado
Federal "fixar limites globais para o montante de sua dívida
consolidada dos Est:.dos e Municípios <Constituição art. 42, VI)"
e no art. 314, "que tal matéria será objeto de Resolução do
Senado, com tramitação própria aos projetos dessa natureza."
4. De fato, a Constituição Federal, em seu art. 42, item
VI prescreve como competência privativa do Senado uflxar, por
proposta do Pr:esidente da República e por resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados ~ dos
Municiplos ... ".
·5. A Comis-são de Economia da Casa, apreciando a mat~ria,
no âmbito de sua competência regimental, apresentou e aprovou
o presente projeto de resolução, que ora é subm13tido ao estudo
deste órgão técnico.
6. Trata-se, como- se vê, de proposição elaborada consoante
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo,
por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos
aspectos de constitucionalidade e juridicldade.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de
La. Rocque, Presidente- Murilo Badaró, Relator - Aloysio Chaves
- Aderbal Jnrema - Bernardino Viana - Raimundo Parente Cunha Lima - Hugo Ramos - Leonir Vargas - Amaral Furlan
- Aimir Pinto.

PARECERES N•S 90S E 906, DE !979
PARECER N.0 905, DE 1979
Da. Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 173,
de 1979 (n.• 310, de 1979, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo ao .Senado Federal, proposta do
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ ...... .
58.473.000,00 (cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros), o montante de sua. dívida consolidada.
Relator: Senador Tancredo Neves.
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da: Constituição), proposta no
sentido de que seja o Gov--erno do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar em Cr$ 58.473.000,00 Cclnqüelita e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada interna, a: fim de que possa contratar empréstimo
junto à Caixa Económica Fed'era!, com recursos do Fundo de Apoio

ao Desenvó!vimento Social (FAS), destinado à Implantação de 14
Centros Sociais Urbanos em diversos munlclplos daquele Estado.
2. O empréstimo a ser contraido tem as seguintes comHções
gerais:
"A. -

Valor: Cr$ 58.473,000,00;

B - Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2 - de amortlzaç;l.o: 10 anos;
C - Encargos:

1 _, furos de 6% a,a., cobrados trimestralmente;
correção monetária correspondente a 40% do índice
de variação das ORTN, cobrada trimestralmente, no
período de amortização (sistema d'e Amortização
Constante - SAC);
D - Garantias: vlneulação de quotas do Fundo de Participação dos Estados (FPEJ ;
E - Destinação dos recursos: Implantação de 14 Centros
Sociais Urbanos nos münicípios de: Diamantina,
Governador Va:ladares, Nanuque, Sete Lagoas, Barbacena, Cataguases, COnselheiro Lafalete, Juiz de
Fora, Muriaé, Araguari, Passos, Patos de Minas,
Uberlândia e Varginha."
3. A matéria é acompanhada de Exposição ãe Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito do Governo do Estado é e Minas Gerais (Exposição de Motivos n.o 309/79).
4. Trata-se de operação a que, por força das dl~posiçõe~ contidas no artigo 2.0 da Resolução n.O 93. de 11-10-76, 'do Sena:do
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.o da ResolUção n.0 62, de 28-10-75, uma vez que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social e,
portanto, considerada extralimite.
5. De acordo com os registras do DepaTtamento da Dívida
Pública do Banco Central do BI:asli, a situação da divida consolidada interna do Estaão apresente-se conforme o quadro a seguir:
2 -

Cr$ mil
Dívida. Consolidada.

Interna

Posição em
30-4-79
(A)

Op<>raçã,o Situaç~ Possob
terior ...a ConExame tnttaçao Pretendida
(B)

(C)

=

(A+B)

I - Intrallmite . . . . . . . .

8.752.114,6

8.752.114,6

al Em titulas .....
b) Por contratos ..
c) Por garantias ..

6.929.047,1
1.578.514,1
244.553,4
1.(}56.190,8

6.929.047,1
1.578.514,1
244.553,4
1.114.663,8

n- Extralimite ....... .

58.473,0

a) FNDU •....•....

,b) FAS ........... .
BNH .......... .
m- Total Geral (I+ fi)
c)

656.472,5
399.718,3
9.808,305,4

58.473,0
58.473,0

714.945,5
399.718,3
9.866.778,4

6. Tendo em vista os aspectos social, econômlco-flnancelro
e legal, a operação apresentou viab!Iidade, enquadrando-se às normas operaclona:is do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, conforme parecer anexo.
7. A Diretoria da CEF, após os "estudos realizados por seus
órgãos assessores, decidiu conceder o financiamento pleiteado, condicionado a sua contratação à autorização do Senado Federal; conforme dispõe o parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.O 93/76,
de 11-10-76, daquela Casa do Congrresso, e à autorização definitiva
da SARJEM/SEPLAN-PR para que o Estado de Mina~~ Gerais possa
vincular as quotas cio Fundo de Participação dos Estados - FPE
à operação".
8, Na forma do parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução
n.O 93, ãe 1976, o pedido de autorização para a opera:ção de crédito, submetlc!o pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado Fede~. está instruído com pareceres favoráveis
do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos
Internos (CEMPINJ do Banco Central do Brasil.
9. -CUmpridas as exigência-s estabelecidas nas normas vigentes e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a
solicitação contida na Mensagem n.o 173. de 1979, do Senhor Presidente d'il. República, na forma do seguinte
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PROJETO ·DE RESOLUÇÃO N.0 121, DE 1979
Autoriza o Governo do llstad<> de Minas Gerais a elevar em ·er$ 58.473.000,00 (-cinqüenta e oito milhões qu:ttroccntos e setenta e três mil cruzeiros) o ,monta~te de
sua dívida consolid.ada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo do Estado de Minas Gerais nos termos
éo art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976 do Senado Fe<'!er~l, autorlzad<> a elevar em ·cr$ 58.473.000,00 (cinqüent"' e
oito milhoes, quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida: consolidada int~rna, a fim de· que possa eontratar um empréstrmo de igual valor, junto à Caixa: Econõmica
Federal, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvohimento Social (FAS), destinado à implantaÇão de 14 Centros Sociais Urban?s em. d~~ersos municípios daquele Estado, obedecid·as as condiçoes admltldas pelo Banco Central do Brasil. no respectivo pro-

cesso.

--

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sela das Comissões, 24 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela,
Presidente - Tancredo Neves, Relator - 1\iilton Cabral - Bernardino Viana - Vicente Vuolo - Benedito Canelas - Arnon de
Mello - Jf)Sé Richa.
PARECER N. 0 906, DE 1979

Da Comissão de Constituição e Justica, sobre o Projeto de Resolução n.0 121, de 1979, da Coníissão de Economia que "autoriza o Go-vemo do Estado de Minas Gerais
a ·elevar em Cr$ 58.473.000~00 (cinqüertta ·e oito 'milhões e
quatrocentos e sçtenta e três mil cruzeiros) & montante
de sua dívida consolidada".
Relator: Senador Murilo Badaró
Apresentado pela Comissão de ·Economia, o projeto de resolução em exame "autoriza o Gov·erno do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, ele 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqüenta e
oito milhõ.es e quatrocentos e· setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dhid"a consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto, à Caixa Econômica
Federal, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à Implantação de 14 Centros Sociais Urbanos em diversos mun!cipios elaquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Brasil, no respectivo processo".
2. Enquadra-se a operação no disposto no art. 2.0 da. Resolução n. 0 93, de 1976 (alterou a Resolução n.0 62, de 1975), pois os
recursos serão provenientes ·do Banco ·Nacional da Habitação BNH, e, dessa forma, considerada extralinüte.
3. AneX<> ao procoosado, •encontram-se a Exposdção dle Mativos (n.o 309/79) do Senhor Ministro de Estado ela Fazenda, os pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos Interno - CEMPIN, e as fuformações prestadas pelo
organismo financiador, todos faYoráveis ao deferimento da presente opernção.
4. Há a ressaltar quE> o projeto obedeceu ao disposto no art.
42, item VI, dil Constituição, as normas legais (Resoluções n.os 62,
de 1975 e ~3. ·de 1976)' e ao estabelecido no Regimento \art. 106,
item II).
5. Ante o •exposto, opinamos no sentido da normal tramitação
da matéri~t, um"' vez que constitucional e juridlca.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de
Murilo Badaró, Relator - Aloysio ChaBernardino Viana - Raimundo Parente
Cunha Lima- Hugo Ramos - Lenoú- Vargas...:... Amaral Fnrla-n
Almir Pinto.

La Rocque, Presidente ves -:- Aderbal Jurema -

-

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Do Expediente lido consta o
Projeto de Lc.i da Câmara n9 83 Qç 1979, que receberâ emendas,_ perante a pri~
meira comissão a que foi distribu-ídO,- durante cinco sessões ordi:riârias, nos
termos dà alínea b, do inciso II, do artigo 141, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Hâ oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana.

Novembro de 1979

grandes centros e, em seguida, iniciamos projetas de engenharia de
trânsito para ·todas as regiões metropolitanas, capitais de estados e
cidades de porte médio.
Em todas aquelas cidades, adianta o Senador, o projeto foi implantado,
ou estã sendo, e a população começa a usufruir de um transporte coletivo râpido, seguro e barato, com exceção da Capital do Piauí.
Eu quero, neste instante, afirmar, diante dessa declaração do Senador
Alberto Silva, que também, no Estado do Piauí, o programa de melhoria ferroviâria ·do subúrbio de Teresina continua a ser implantado, embora em
ritmo mais lento em virtude das dificuldades financeiras por que atravessa
este ano, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, EBTU. Mas, ainda
assim, as obras não pararam. Inicialmente, foram destinados para este programa 105 milhões de cruzeiros. Esses 105 milhões foram destinados à construção de uma ponte sobre o Rio Poti, ao parque ferroviârio da estação, em
Itararé, e à constrUÇã-o de umã-gatena ·rraeSüição central de Teresina. E não
foi iniciado, ainda, o rebaixamento dos trilhos porque a Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos, a EBTU não teve recursos necessários para tocar as
obras para frente. Assim é que, quanto à ponte, que foi constru(da e que dará
acesso ao campus universitário de Teresina, a empresa está devendo aos empreiteiros·cerci de 14 milhões de cruzeiros. E as obras para acesso à ponte e
que estão orçadas em 28 milhões de cruzeiros, ela não teve oportunidade e
nem recursos para liberar.
Posso afirmar, neste instante em que ocupo a tribuna para tratar de outro assunto~ que o Senador Petrônio Portella Nunes, hoje Ministro da Justiça,
não teve ingerência nenhuma em que as obras não fossem tocadas no tempo
oportuno. Seria mesmo uma falta de patriotismo e amor à sua terra se Petrônio Portella tivesse mandado paralisar as obras por efeito eleitoreiro.
O Senador Alberto Silva ganhou em Teresina, porque as oposições votaram contra o esquema Petrônio Portella; não foi propriamente Alberto Silva.
1:. este fato que queria registrar, neste momento, trazendo aqui, dentro
em pouco, documentoS oficiais sobre o que acabo de afirmar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabo de receber convite da firma Moraes S.A. -Celulose, Indústria e
Comércio, para assistir à inauguração no Distrito Industrial José Moraes Correia, em Parnaíba, no meu Estado, do Núcleo de Secagem para folhas de carnaubeira, a se realizar às II horas do dia 19 do corrente.
O. núcleo a ser inaugurado integra o Projeto Celulose Moraes, que estâ
sendo implantado no norte do Estado, e representa a última tentativa governamental visando à recuperação ecónômica desse produto nativo que jâ teve
seus tempos ãureos chegando a ser o item de maior expressão na pauta das
exportações piauienses.
Hoje, é um produto gravoso, athparado pelo Governo Federal, através
do mecanismo de preços mínimos.
É que o custo de produção chegou a ser superior ao preço de mercado.
Se o Governo Federal não subsidiasse os seus custos, essa nossa riqueza, que
teve o seu apogeu em passado não muito distante, não mais seria explorada.
Nos idos de 1946, o preço médio de quilo alcançou a expressiva cotação
internacional de 2 dólares e 97 cents. Anos depois, descia para 70 cents. Com
a elevação dos preços do petróleo e derivados, a cotação em 1973 reagiu para
2 dólares e 90 cents. A cotação atual da cera tipo I é de 2 dólares e sessenta
cents.,. mas ainda aSsim, os produtores, exportadores e Poder Público continuam apreensivos porque a comercialização não se assenta em bases sólidas.
As ceras concorrentes (a candelih de M~:x:ico e as sintéticas do petróleo) con~
tinuam a ser uma ameaça à colocação do produto no mercado internacional,
enquanto não se conseguir manter oferta estâvel em quantidade e qualidade
e, por outro lado, na redução dos custos, com o aproveitamento integral das
palhas e talos.
Com vistas a eliminar os entraves da atual conjuntura, o Governo do Es~
tado procurou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São
Paulo, solicitando~ lhe desenvolver pesquisa na exploração da carnaubeira, visando ao seu aproveitamento racional não só quanto ao emprego industrial
da cera, da palha e talos em inventos aiilda não patenteados.

Mas antes mesmo daquele Instituto haver iniciado as pesquisas, a firma
M.oraes S.A.- Indústria e Comércio, com a ajuda do Instituto Nacional de
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Pronuncia o seguinte Tecnologia e de outros órgãos especializados, definiu processo de ex.tração do
discurso. Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente e Srs. Senadores:
pó que reduz os custos de produção com o aumento da produtividade e, ao
Ontem, como nós tivemos a OportUnidade de ouvir, o Senador Alberto mesmo tempo, conseguiu extrair das palhas e talos fibras celulósicas, sem a
Silva disse que:
utilização da soda cáustica.
Seguindo política que traçamos para a Empresa Brasileira de
Julgado o empreendimento técnica e economicamente viâvel, a SUDE~
Transportes Urbanos, foram levantados todos os problemas que NE o aprovou em reunião do Conselho Deliberativo de 26 de outubro de
impediam um melhor desempenho dos transportes urbanos nos 1976.
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O programa de produção, referente à polpa celulósica, além de inserir-se
no Programa Nacional de Papel e Celulose, não é poluente, A empresa desenvolveu nova tecnologia, por processo termo mecânico, que deixa a palha inteiramente seca, sem a utilização de soda câustica, prontas para serem retiradas
as· fibras.
Na extração do pó, serão utilizados secadores instalados em galpões que
permitem a circulação do ar. Com essa tecnologia, evita-se o desperdício do
pó.
Utilizando 56.573 toneladas de folhas verdes, 28 mi1207 toneladas de talos verdes e 4 mil515 toneladas de pó, o projeto prevê a produção de 16 mil
500 toneladas de polpa celulósica e 4 mil e oitocentas toneladas de cera clarificada. O faturamento global eleva-se a 16 milhões e 640 mil dólares.
No processo de extração em uso, uma palha produz cinco gramas de pó e
as folhas e talos são abandonados. No projeto, a palha pode oferecer até 10
gramas de pó e 35 por cento de seu peso·em fibras ce1ulósicas. Os talos que,
como as folhas, não têm serventia alguma passam a ser utilizados como
matéria-prima fornecedora de celulose.
Mas é de todo interessante ressaltar que o proprietário de carnaubais vai
vender as palhas pelo dobro do preço atual, sem a obrigação de extrair o pó,
além dos talos que é vendido por quilo. Por sua vez, a empresa, com a industrialização das palhas e talos, terã faturamento adicional correspondente a
um quarto do valor global, com a polpa celulósica.
O empreendimento tal como foi aprovado na SUDENE, prevê investimento de 196 milhões, 445 mil cruzeiros, a p~eços de outubro de 1976 o
equivalente hoje a 663 milhões de cruzeiros; a criação de 371 empregos diretos e estâveis; utilização de matéria-prima não aproVeitada economicamente;
introdução de tecnologia naciorial, tanto na extração do pó cerífero, e da cera, quanto na fabricação de polpa celulõsica; fortalecim.ento do setor extrativo do norte do Estado; e reforço ao Programa Nacional de Papel e Celulose.
Obtido sucesso na exploração industrial, poder-se-ia partir para formação de um consórcio nordestino, e aproveitamento total dos carnaubais do
Estado, dos existentes no Ceafá, Rio Grande dO Norte e norte do Maranhão.
nhão.
Por julgar o projeto de elevado interesse econômico e svcial, o Governo
do Estado solicitou e conseguiu do Governo Federal a quantia de CrS 25 milhões, a fundo perdido, para participar acionariamente do capital social da
empresa empreendedora, através· da Companhia de Desenvolvimento do
Piauí (COMDEPI), administradora do Fundo de Apoio à Industrialização.
As· ações assim adquiridas serão recompradas pela empresa beneficiária,
no prazo de retorno do capital previsto no projeto, com um rendimento líquido que não pode ser inferior a 8 por cento ao ano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que se pretende inaugurar a primeira unidade industrial, das seis programadas no Projeto, quero,
deste augusto Parlamento, congratular-me com os diretores e funcionãrios da
empresa, desejando-lhes amplo sucesso, e bem assim, com o Sr. Governador
do Estado e o Sr. Superintendente da SUDENE que acreditaram e cooperaram com o empreendimento que é hoje uma reididade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Para uma comunicação, concedo a p~lavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para uma comunicação. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.. A fé é a melhor amostragem do íntimo da nossa alma; com ela a criatur~ se reencontra na r?-Zão maio~ da própria existência". Com essas divagações
simples e despretensiOsas, deseJamos comentar um fato que calou fundo em
__
.
____
..
nosso cor~ção.
Refenmo-nos ao General Milton Tavares, que, com as responsabilidades
do comando do II Exército, como simples cidadão, demandou à Basílica de
N. Sr• da Aparecida com praças e com oficiais superiores e, lá, ao entrar naquele grande templo, rogou a Deus, inicialmente, a proteção para a sua tropa
e para os brasileiros e, depois, falou àqueles que com ele foram à aquela
amostragem de re.
O General Milton Tavares deu ao Brasil, no nosso entender, uma demonstração de sua alta sensibilidade.
É que vivemos o instante, Sr. Presidente, em que é necessário, mais do
que nunca, a fé como expressão da nossa piópria vida. Enfrentamos um momento em que o Brasil não pode desacreditar de si mesmo, em que o brasileiro tem necessidade de, lutando pela grandeza da sua Pátria, fazê-lo sob a proteção dos_ céus e sob as bênçãos de Deus.
É que as dificuldades são tão' grandes, os empecilhos são tão marcantes,
os tropeços, tão assinalados que, sem a proteção de Deus e a ajuda de Nossa
Senhoras, Aparecida, no entender do G_e_neral Milton Tavares, e no nosso é
impossível realmente que se pretenda uma Nação livre e sober(\na em que os
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brasileiros possam conviver consigo mesmo, fraterna, irmã e, sobretudo, pacificamente.
E foi por isso e para isso, Sr. Presidente, que solicitamos a palavra para
deixar consignado, nos Anais do Senado da República, o nosso aplauso, o
nosso apreço por esse gesto de independência, por esse gesto de fé, por esse
gesto que representa a convicção de um homem que, tendo a responsabilidade de um comando militar tão poderoso, acha que só pode cumpr1r a sua missão, de brasileiro e de soldado, se inspirando e pedindo a proteção de Deus
para bem cumprir com os seus deveres. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Tem a palavra o nobre Senador Murilo Badar6, por cessão do Senador Gastão Müller.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Liderança do Governo no Senado quer consignar nos Anais da Casa
sua satisfação pelo extraordinãrio êxito da visita que faz a Venezuela, Sua Excelência o Senhor Presidente João Saptista Figueiredo.
Em torno dessa visita, Sr. Presidente, muito se tem falado e muito se tem
escrito. Mas, ainda não o suficiente para que cesse a admiração pela circuns- •
tãncia realmente incrível e singular de que, ligados geograficamente, é esta a
primeira vez que um Presidente brasileiro visita a Venezuela.
Já, hã dois anos, em atitude inusitada considerando os padrões da diplomacia venezuelana e brasileira, aqui esteve o Presidente Carlos Andres Peres,
que resolveu quebrar o gelo incompreensível que esfriava as relações entre os
dois países. E se pudéssemos graficamente delinear o que estava acontecendo,
tínhamos, os dois grandes países latino~americanos, um voltado para o Cari·
be, de costas para o outro voltado apenas para o Sul, sem que nos déssemos
conta de que, por tantos anos, esta separação, esta ausência de maior intercâmbio davam causa a graves prejuízos aos sentimentos comuns latinoamericanos, os quais nos cumpre preservar e zelar.
Felizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, novos tempos se abrem às relações Brasil-Venezuela que encontram neste instante grande revigoramento.
sob os melhores auspícios, das boas intenções que presidem a ação de ambos
os Governos e sob a gama variada de interesses que são comuns e que estão
profundamente vinculados à política, à geografia e à economia dos dois paises.
É verdade que, ao tempo do Presidente Rômulo Bittencourt, a Venezuela acorreu ao chamado do Brasil, quando da elaboração da operação PanAmericana, quando, de maneira bastante enfãtica, tentou-se novo posicionamento das nações latino-americanas face aos Estados Unidos, o que deu,
como conseqüência, a visita do Presidente Eisenhower ao Brasil e disto uma
série de atas que poderíamos consubstanciar na criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma conseqüência prática e formal da operação
Pan-Americana.
Realmente, não se compreendia esse afastamento Brasil·Venezuela.
Surgiu, então, uma grande e bem consertada tentativa, através do Pacto
Amazônico que foi rec.:::bido com algumas desconfianças iniciais sendo estas
pouco a pouco superadas e agora encontraram. Por parte da palavra do Presidente Luís Herrera Campins, o Pacto encontra consagração definitiva, na
plena adesão venezuelana a essa formulação geopolftica que interessa a todos
os países que têm a Amazônia como área comum.
Por outro lado, ·tornava~se evidente a crescente importância das nações
do Pacto Andino, não só em termos de América Latina, como em termos da
América. A vinaa ao -Brasil do Presidente Bermudez, do Peru, abriu novas
perspectivas ao relacionamento do Brasil com as nações do Pacto Andino,
...agora consolidado com essa visita, sob todos os aspectos auspiciosa do Presidente Figueire:do à Venezuela.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ext. um aparte?
SR. MURILO BADARÓ (ARENA _ MG) ~ Com todo prazer.

o

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Murilo Badaró,
V. Ext. está trazendo ao conhecimento do Senado, a sua interpretação sociológica, numa hora em que nós latino-americanos estamos vivendo um momento culminante, nas nossas relações inter~acionais.
Quero crer, nobre Senador, além do Pacto Andino ao qual o Brasil está
tratando de se ligar aos seus interesses e aos seus ideais, hã dois momentos
culminantes nas relações sul-americanas, as quais devemos salientar: Primeiro, o acordo triparti te da Argentina, Paraguai e Brasil sobre as ãguas compartilhadas do Paraná e que foi de um alcance extraordinário na convivência do
cone-sul-americano; e o outro momento, que a América do Sul viveu e devemos aqui ressaltar: foi o parlamento latino-americano com a Bolfvia, Equador, Peru, Colômbia e Venezuela, os países que realizaram o sonho de libe-
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ração de Simão Bolivar. Foi um momento culminante, tambêm, da vida da
América do Sul. E agora, também, como diz V. Ex', essa união que o Brasil
estã selando com o Pacto Andino, que estamos vivendo - nós, latinoamericanos,- que é: a hora da América do Sul! Parabéns a V. Ex' pela felicidade dessa comunicação que está fazendo, da sua visão sociológica, na mediterraneidade dos seus olhos de mineiro; a conclusão magnífica dessa aproximação que o Brasil está fazendo com o Pacto Andino.
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Leio texto do discurso do Presidente Figueiredo:
"No campo da ciência e da tecnologia, estamos dispostos à
cooperação em amplitude pioneira e modelar entre nações em estágio similar de desenvolvimento. Pois Cntendo que os países latinoamericanos podem encontrar, eles próprios, as soluções de seus
problemas."

E é indisfarçável que, a esta altura, o Brasil jã dispõe de uma tecnologia
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Muito grato a V. Ex•.
adequada a ãreas tipo amazônica e tipo Venezuela.
Sr. Presidente, a visita do Presidente-João Baptista Figueiredo à VeneDiz o Presidente Figueiredo:
zuela encontrou nas palavras do nobre Senador Dirceu Cardoso expressões
.. 0 imenso desafio da Amazônia é outro denominador comum
magníficas que lhe deram, certamente, uma dimensão maior que as minhas
a unir o Brasil, a Venezuela e os demais países participantes do Trapãlidas palavras.
tado de Cooperação Amazônica. A dimensão do problema, longe
Mas, de qualquer forma, Sr. Senador Dirceu Cardoso, ela é a cumeada
de nos intimidar, estimulou-nos a colaborar com afinco no desende longo processo; por exemplo, a presença de firmas brasileiras na execução
volvimentO regional, com vistas à humanização crescente das ãreas
de importantíssimas obras em desenvolvimento na Venezuela, cercada essa
amazônicas nacionais.
presença de uma singularidade, que foi a elaboração de contrato de prestação
Na Amazônia, o urgente desafio é. criar as tecnologias de prode serviços, com a participação consorciada de empresas venezuelanas julgadução e de saúde, próprias a conciliar o desenvolvimento e o bem• da pelo Governo como a que melhor consultava os interesses da Venezuela.
estar das populações locais com o equiHbrio ecológico da região."
f: verdade que algumas mentes obtusas e acanhadas identificam na visita
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um aparte?
apenas mero jogo comercial para aumentar as exportações de petróleo venezuelanas, que jâ haviam sido aumentadas de algum tempo a esta data. Mas
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Com muito prazer.
não se pode resumir a visita- ãpenas a este aspecto, terã sido apenas um detaO Sr. José Líns (ARENA - CE) - O pronunciamento de V. Ex• me
lhe dela e talvez dos menos importantes, porque muito mais significativa, por
leva a realçar que o Brasil começa a ser descoberto como uma nova fonte de
exemplo, foi a palavra do Presidente brasileiro reconhecida pelo Presidente
tecnologia para os trópicos. A Vantagem para nós, dessa tecnologia, surgente
venezuelano, quebrando desconfianças com relação ao chamado expansionishoje no mundo como alternativa confiâvel, estã na expectativa de novos mermo brasileiro na América Latina, que jamais existiu.
cados; e não se diga que o mercado não é uma das formas, adequadas de coNós talvez sejamos o único País do mundo que tem na sua Constituição municação entre as nações e meio de desenvolvimento do próprio processo
a notãvel conquista da nossa diplomacia: a de que .. o Brasil jamais se entrega- de amizade e de paz mundial. A nossa tecnologia está, pois, à disposição dos
rã a guerras de conquista". Nenhuma nação tem inserida no seu texto maior países da África e agora começa ser descoberta pelos nossos irmãos da
um princípio de tão grande beleza e significação: a tradição diplomática bra:- América Latina. Tanto no campo da agropecuãria e da indústria, no campo
sileira, consubstanciada na figura notâvel de Rio Branco, marcada exatamen- do serviço o Pais tem uma grande possibilidade de entrar na área das trocas
te por atitudes não expansionistas. O Brasil sempre compareceu à mesa das com os outros países, como ê o caso da Venezuela. E isso se torna tanto mais
negociações em busca dos acordos e soluções de compromissos compatíveis oportuno, quando hâ toda a conveniência de que o petróleo da Venezuela
com essa tra'dição pacífica. As intrigas qüe são engendradas para perturbar as possa nos ajudar, em troca dessa possibilidade nova que a nossa tecnologia já
boas relações do Brasil com os seus vizinhos, são a acusação de expansionis- pode oferecer àquele país. Muito obrigado a V. Ex•
mo" que é muito iilãiS apenas um slOgan - Ioram desfeitas com essa visita,
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Estou me recordando
pela palavra franca do nosso Presidente e pela réplica absolutamente franca e de uma visita que fizemos em 1975, com a Escola Superior de Guerra, à Nicorreta do Presidente Campins. Quem pensava que ~s referências_ ao expan- géria~ visita de estudos que, por via de conseqüência, nos colocou em contasionismo brasileiro pudessem ou possam de agora em diante prejudicar o to íntimO com a realidade daquele pa[s. Na audiência de estudos com que fobom relacionamento do Brasil com os seus vizinhos, estã evidentemente ma- mos recebidos pelo Presidente da Nigéria, ele expôs o problema de uma ma~
lhando na tecla errada.
neíra íntC:ressantíssirrta:: falando da necessidade de incrementar as relações
Outra conseqUência importante fOi a- referência feita pelo Presidente Brasil-Nigéria, chamava a atenção para a circunstância de que o Brasil haJoão FigUeiredo ao problema do neoprotecionismo das nações industrializa- via desenvolvido uma tecnologia para o desafio dessas grandes extensões terdas, que inibem o desenvolvimento dos países em fase ou em vias de desenvol- ritoriais, tipo Amazônia, ou seja, uma tecriologia para construção de estradas
vimento, como é o caso do Brasil e da Venezuela. O Presidente João Figueire-- ria selva, construção de barragens, em condições de clima e constituições geodo tratou do assunto com a maior franqi.11.::ui"; nurri. brado de advertência aos grãficas adversas, que servia de forma bastante interessante à Nigéria.
países industrializados do mund_o, de que hã de se encontrar fórmulas adeDe certa forma, a presença de empresas brasileiras na Venezuela já é um
quadas a que se evitem essas novas formas de protecionismo, que estão preju- sinal de que ternos urna tecnologia em condições de ser exportada, numa indicando e retardando o processo de desenvolvimento de inúmeras nações do terpenetração e numa interdependência fundamentais ao enriquecimento e ao
mundo. E eu gostaria, Sr. Presidente, de ler o texto, a frase do Presidente desenvolvimento das duas _grandes Ilações.
·
João Figueiredo. Diz Sua Excelência:
Agradeço o aparte de V. Ex• e prossigo, Sr. Presidente, para dizer que
.. Chocante, da mesma forma, é o neoprotecionisrno dos países nada poderia ter sido melhor para o Brasil e para a Venezuela do que esta
industrializados. Trata-se de modalidade nova e sutil - mas não entente entre os dois presidentes. E fez bem a diplomacia brasileira ao deci~
menos efetiva- de coibir a presença dos países em desenvolvimen- di r que a primeira visita ao exterior do Presidente da República se destinasse à
Venezuela, significando isto um apreço especial aos nossos vizinhos do Norte
to na economia internacional."
e o desejo que o Brasil tem de estreitar cada vez mais os laç_os de amizade e
Hã alguns dias atrãs, aqui desta tribuna, chamava eu a atenção· da Casa fraternidade, com os países latino~americanos.
para a tentativa injustificada e incompreensível do Governo americano, de
Sou daqueles que entendem que o Brasil adquiriu tal dimensão mundial
pretender colocar uma sobretaxa na exportação de ferro gusa brasileiro, indústria essa de que dependem cerca de SOO rriil pessoas no Estado de Minas que não pode estabelecer áreas prioritárias ou discriminadas para o exercício
Gerais e que não estãO ligadas apenas às siderurgias diretamente, mas ao pro~ de uma agressiva diploinacia. Estamos ar com uma tendência que poderíamos
jeto de reflorestamento e da produção de carvão vegetal a elas destinado. chamar de africanista, na nossa diplomacia, cõõseq'üêncfa de profundos laços
culturais, linguístiCos, históricos, que -nos ligam às vârias nações africanas.
Sem embargo desses -proteStos, Sr. Presidente, deSte clamor da opiniãO Temos alguns approachs asiáticos importantes. como ê o caso da China,
pública nacional hoje, e não é só mineira, contra essas tentativas, existe ainda mas pa"rticipo da opinião, de certa ~aneira bastante consolidada, de que a
certa insensibilidade do Governo americano que, premido por pressões inter- melhor diplomacia para o Brasil é aquela defendida por Castello Branco a
nas, insiste em manter sobretaxas, forma de protecionismo a que se referiu o dos ..círculos concêntricos." As prioridades principaist os nossos interesses
Presidente. Maneira sutil <;te impedir, coibir a presença dos países em desen- imediatos, estão dentro da América Latina, que ê o -objetivo primeiro e mais
vOlvimento na economia mundial. E mais: a simples relação dos temas objeto importante de nossa ação no campo internacional. Não que devamos despredas conversações mostra a importância da intimidade Brasil-Venezuela no zar os outros, mas a estes devemos dar uma especial e prioritária atenção. São
_campo da ciência e da tecnologia.
tantos os liames que nos ajustam aos países da América Latina- seria ocioso
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até enumerá-los- que não há outro caminho para a diplomacia brasileira senão esse. E, felizmente, consolida-se esta política, fortalece-se esta tendência
com a visita do Presidente João Baptista Figueiredo à Venezuela, país que
sofreu as agruras de uma longa noite ditatorial e que não sem esforços, não
sem lágrimas e, muitas Vezes sem sangue, consegue manter padrões democráticos elevadíssimos tão maiS elevados se compararmos com o atual estágio de
riquezas e educação de seu povo.
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E o seguinte o projeto rejeitado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1976
(N• 1.315-Cf75, na €asa de Origem)

Introduz acréscimos e modificações na Lei dos Registros Públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com as modificações
Esta experiência democrática venezuelana se co'mplementa na América
do Sul com a experiência democrática brasileira que se fortalece e se consoli- das Leis n•s 6.140, de 28 de novembro de 1974, e 6.213, de 30 de junho de
da não sem esforços, não sem muitas canseiras. E ai está mais um ponto em 1975, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e modificações:
comum entre as duas grandes nações: não ê somente o espírito bolivariano
"Art. 2•
.................. , ........................ .
que une Brasil e Venezuela; não é somente o sentimento latino-americano que
I-·················································
irmana as duas nações; não são sorilente .oS intereSses cOmerciais evidentes
I I - ............................................... .
que fazem convergir para o mesmo ponto os intereSSes das duas grandes poIII- ...................................... ·········.
tências; não é somente a misteriosa c fantástica Amazônia que não mais sepaParágrafo único: As resoluções sobre divisão e organização jura os dois países, ao contrário, os une, os irmana nos mesmos interesses de
diciária" dos Estados e as Leis de Organização Administrativa e Juditransformar aquela área num grande celeiro para o mundo inteiro. Muito
ciária do Distrito Federal e dos Territórios disporão supletivamente
mais do que tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que une o Brasil e a
sobre a competência para a execução dos registres estabelecidos na
presente Lei, nas cidades em que houver mais de um offcio privativo
Venezuela, nos dias de hoje, é a irreprimível vocação de seus povos para a liou mais de um cartório, obedecido o critério da proporcionalidade.
berdade e para a democracia.
Por tudo isso, saudamos efusivamente a visita do Presidente João Baptista Figueiredo à Venezuela, e que hoje regressa para receber as boas-vindas
e os aplausos de seu povo.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto, (Pausa.)
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) _,Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.-

Art. 50. Todo nascimento ocorrido no território nacional deverâ ser
dado a registro na circunscrição da residência dos pais, no prazo de quinze
dias, ampliando-se para noventa dias quando o parto se der em local distante
mais de trinta quilômetros da sede dos cartórios.
Nos casos de impossibilidade ou impedimento, por qualquer motivo, de se
identificar a residência de pelo menos um dos pais e, também, nos previstos
no art. 53 e seus parágrafos, os registres serão feitos no lugar em que ocorrer
o parto.
§
§
§
§

2'
3•
4•
5•

Art. 53.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

§ li ............................................... .
José Guiomard- EuniCe -M-iChiles- Evandro Carreira- Gãbriel Her§ 29 No caso de a criança morrer nó local ou na ocasião do
mes- José Sarney- Alberto Silva- Agenor Maria- Dinarte Marizparto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos ambos os assentos,
Jessé Freire - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral - Gilvan
de nascimento e de óbito, com os elementos cabíveis e remissões
Rocha - Lourival Baptista- Passos Porto - Jutahy Magalhães - João
recíprocas."
Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson CarArt. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
neiro - Roberto Saturnino -Amaral Furlan - Henrique Santillo- Benedito
as disposições em contrârio.
Canelas- Vicente Vuolo....:... Paulo Brossard- Pedro Sinion- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 2:
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A Presidência convoca sessão
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44,
extraordinária a realizar-se, hoje, às 18 horas e 30 minutos, neste Plenãrio,
destinada a apreciação de partes do Projeto de Lei Orçamentâria do Distrito
de 1978 (n9 1.118/75, na Casa de origem), que institui a obrigatorieFederal, para o exercício de 1980.
dade de declaração de bens para o exercício de cargos ou funções
em empresas públicas ou assemelhadas, "tendo
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mllller)- Estã finda a Hora do Expe·
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 773 a 775, de 1979, das
diente.
Comissões:
Passa-se à
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
ORDEM DO DIA
- de Serviço Público Civil.
Item 1:

Em votação o projeto, em turno único.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 71,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
de 1976 (n' 1.315/75, na Casa de origem), que introduz acréscimos e
(Pausa.)
modificações na Lei dos Registres Públicos, tendo
Aprovado.
PARECERES, sob n' 933, de 1976, e 564, de 1979, da Comis·
A matéria vai à sanção.
são:
-de Constituição e Justiça - J9 pronunciamento: favorável, no
E o seguinte o projeto aprovado
mérito, nos termos de Substitutivo que apresenta; e 29 pronunciaPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 1978
mento (reexame solicitado em plenário), contrário.
(n' 1.118-D/75, na Casa de origem)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
Institui
a obrigatoriedade de declaração de bens para o exercício
adiada por falta de quorum.
de cargos ou funções em empresas públicas ou assemelhadas.
Em votação o projeto, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como eStão. (Pausa.)
O COngresso Nacional decreta;
Rejeitado.
Art. 19 É obrigatória, no âmbito federal, a apresentação de declaraRejeitado o projeto, fica prejudicado o substitutivo da Conlissão de ção de bens para quem assumir cargo ou função a nível de Direção ou de
Constituição e Justiça, a ele oferecido.
Conselho, em empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de ecoA matéria vai ao Arquivo, feita a devida Comunicação à Câmara dos nomia mista ou em qualquer tipo de sociedade onde o poder público possua
Deputados.
mais de cinqUenta e um por cento de ações ou de cotas de participação.
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Art. 2'~ Ao término da gestão; o Diretor ou Conselheiro apresentarã
nova declaração de bens de que constem a origem e as mutações patrimoniais
ocorridas no curso de função ou cargo exercido.
§ 1'~ Na hipótese'de renúncia ou afastamento do cargo ou função, a declaração de bens será feita nos dez dias subseqUentes em que se verificar o
desligamento.
§ 2'~ A falta de declaração de bens importará em crime de responsabilidade, nos termos da lei.
Art. 3" Esta lei entrarã ·em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE

(G~stão

MUller) - Item 3:

Votação, em turno único-, do Projeto de Resolução n" 100, de
1979 (apresentado pela Comiss_ão de Economia como conclusão ~e
seu Parecer n"' 829, -cre-1979), que autoriza a Prefeítura Municipal
de Terenos (MS) a elevar em CrS 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida_ cQnsolidada, tendo
PARECER, sob no 830, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade ejuridicidade.
Em votação o projeto.
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:
Vamos reiniciar a nossa· manifestação contrária, mantida aqui desde o
ano passado, contra os 'empréstimos aos Estados e Municípios.
Ontem, Sr. Presidente, combatemos o Projeto de Resolução n" 100, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos a elevar em 15 milhões de cruzeiros o montante de sua dívida consolidada, Ontem, combatemos e pedimos verificação de votação. Hoje, como tem sido nosso comportamento, vimos
abrir mão da votação _d_o primeiro projeto e Combater o segundo, porque isso
vem em borbotões, em cascata, é um atrás do outro.
Até ontem, havíamos salientado que o nobre Ministro do Planejamento,
Sr. Delfim Netto, tinha propósitos de combater a inflação. Até ontem. Em 19
dias, os projetes que apareceram nesta Casa não trouxeram a assinatura do
Sr. Delfii:n Netto, mas depois de 19 dias, o Sr. Delfim Netto remeteu, através
do Senhor Presidente da República, 19 projetes de uma só vez; portanto, se
distribuirmos os projetes -remetidos pelos 19 dias em que não remeteu equivale a um projeto por dia.
Essa freqUência será ultrapassada, Sr. Presidente. Daqui até o dia 3, teremos mais projetes, mais abertura ou mais consolidação de dívidas, mais autorízação para empréstiinos.
Os homens do Governo, Sr. Presidente, parece que estão perdendo a sensibilidade da realidade brasileira. Jã que perderam a sensibilidade os homens
do Governo, vou trazer a palavra do ilustre Secretãrio do Tesouro dos Estados Unidos, no seu discurso, em 8 de outubro, em que demonstra o objetivo
daquele governo em combater a inflaçãO nos Estados U n.idos da América
onde já está orçindo em 10%, enquanto aqui está em 60%, e o pessoal está
abrindo as torneiras à cornucópia das arcas oficiais e despejando dinheiro nos
Estados e nos Municípios, para fazer chafariz, obra de infra-estrutura, ruas,
estradas~ e assim por diante.
Diz o Sr. Ministro William Miller, Secretário do Tesouro dos Estados
Unidos da América - cujos exemplos são muito seguidos aqui no Brasil,
mas, neste sentido, nós não seguimos o exemplo dele, fazemos o contrário:
·"'"O objetivo do Governo tem sido de reduzir progressivamente
a taxa de crescimento de dinheiro e crédito, a fim de desativar a inflação.''
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de Resolução n" 101, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guira"
tinga, também de Mato Grosso, a elevar em 20 milhões de cruzeiros o montante de sua dívida consolidada.
Portanto, Sr: Presidente, vamos apenas registrar o nosso protesto, a nossa linha que tem tido um dom que tem passado despercebido ao Senado,
porque sou eu quem o sustenta, com o voto do meu nobre Líder.
Nós temos tido um dom miraculoso. A Bancada da ARENA junta-se à
Bancada do MDB, e votam as duas, unidas, Sr. Presidente, unidinhas, como
carne e osso, como duas faces da mesma moeda, como duas gotas de orvalho
da mesma gota de Sol.·.
Nós votamos contra, mas verificamos, nos Anais do Senado, que a Bancada da Arena e a Bancada do MDB, unidas como dois irmãos siameses, uni"
das como duas faces da mesma moeda, unidas como duas páginas da mesma
folha marcham unidas neste processo inflacionário que está derramando di"
nheiro sobre Estados e Municípios.
A Bancada do MDB apóia, também, as 19 mensagens do Senhor Presidente da República, remetidas ontem, para mais, muito mais, exacerbar o
processo inflacionário brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, eu saúdo a minha palavra, que tem este condão,
de reunir, no mesmo estuário Cívico-político deste Plenário, as duas Bancadas
que tanto colidem e tanto contendem, aqui, na Casa, mas que marcham, na
questão de concessão de recursos aos Estados e Municípios, gêmeas, de mãos
dadas, n3.o peito a peito, mas ombro a ombro, nessa causa comum de desvalorizar o desvalorizado dinheiro brasileiro. (Muito bem!)
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lins, para encaminhar a votação.
O SR. JOS~ UNS (ARENA- CE -Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejo fazer um apelo ao Senador Dirceu Cardoso, relacionado comesses empréstimos municipais.
A verdade, Sr. Presidente, é que estamos aqui todos os dias clamando
por uma política fiscal mais justa, umã política de distribuição de tributos
mais adequada, que procure ajudar mais aos Estados e aos Municípios, porque chegamos à conslusão de que a União vaf bem, os Estados estão pobres e
os Municípios miseráveis.
Ora, Sr. Presidente, os problemas fundamentais do povo nascem, vivem
e convivem no município. As prefeituras estão a braços com esses problemas
e suas dificuldades fundamentais, residem exatamente na falta de recursos. ~
preciso que entendamos que antes que a reforma tributâria entre em curso,
essas prefeituras não" podem parar.
Negar simplesmente esses empréstimos, não teria sentido, porque os empréstimos são operações normais, utilizadas em beneficio de qualquer economia administrativa. São operações que, ao invés de desajudarem, ajudam a
administração.
Alegar, tambem, que esses recursos podem ser mal aplicados, não tem
qualquer fundamento, porque isso nos levaria a prejulgar as administrações
e, até, a perder a confiança nos poderes Constituídos.
Alegar, finalmente, que esses empréstimos são inflacionârios, também
não tem qualquer sentido. Para termos uma idéia da insignificância da influência desses recursos destinados às prefeituras sobre o problema inflacionário, basta que se diga que o meio circulante, no que se chama a modalidade
um, isto é, o meio círculante constituído por moedas correntes e por depósitos à vista, se elevam a cerca de seiscentos e cinqUenta bilhões de cruzeiros.
Num acréscimo de cem milhões na despesa dos municípios- o que não ê: o
caso, jâ que se trata apenas -de vinte milhões - teria urna repercusSão, urna
influência da ordem de 0,02% sobre o meio circulante nacional. Ein contrapartida, a falta desses recursos para as prefeituras pode trazer grandes dificul"
dades, atrasa a execução de obras, atrasa a criação de empregos e deixa de antecipar uma série de benefícios para os seus municípios.
De modo, que não vejo nenhum mal nesses empréstimos, ao contrário,
reconhecendo a ajuda que eles representam para as prefeituras e para os Estados, faço um apelo ao nobre Senador Dirceu Cardoso para que ajude a
aprová-los, enquanto seus problemas não forem resolvidos definitivamente,
através de uma nova reforma tributária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente

Vou, Sr. Presidente, tirar essa frase e enviã-la para o Sr. Ministro Delfim
Netto, frase com palavras que, ditas pelo Senador da Oposição, constituem
um despautério, mas, ditas pelo Secretário do Tesouro dos Estados Unidos
da América; retumbam nesta América como uma palavra de ordem. Naquele
País amigo, a inflação o_rça em 10%, aqui, está na ordem de 62% e, até o fim
do ano, se mantiver o mesmo ritmo destes dois meses, em dezembro, se Deus
quiser, alcançaremos o índice de 70%. Diz o S6ci-etádo do Tesouro dos Estados Unidos da América que .. o objetivo do Governo tem sido de reduzir progressivamente a taxa de crescimento de dinheiro e crédito". Aqui, não!
O SenhOr Presidente da República remeteu, no dia de ontem, 19 mensa"
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Sr. Presidente, peço a palagens. E num só dia. Mas o seu montante nós não sabemos a quanto atinge.
vra, para encaminhar a votação.
Sr. Presidente, como agimos ontem, e tem sido o nosso procedimento,
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre
nós vamos deixar que se vote a autorização à Prefeitura Municipal de Terenos, em Mato Grosso do Sul, para discutir, então, a segunda, ou seja, Projeto Senador Lomanto Júnior, para encaminhar a votação.
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O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA. Para encaminhar avotação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A cada dia, ouvimos nesta Casa- e recebemos a comprovação- a res~
peito da situação caótica, desesperadora dos municípios brasileiros. Isto vem
de longe, Sr. Presidente, remonta ao períOdo colonial. Parece mesmo que a
vocação desta País não é para ser uma República Federativa; e se essa si·
tuação continuar ocorrendo é melhor que tenhamos a sinceridade de mudar o
sistema que rege os destinos de nossa Pátria. Se nós queremos uma República
Federativa, precisamos fortalecer os municípios como base, como fundamento da Federação brasileira. Nós precisamos dar autonomia aos Estadosmembros, desde a eleição- dos seus governantes atê a consolidação das suas fi~
nanças, ou então marchemos, tenhamos a coragem de fazer um~ República
unitária, ou voltarmos ao regime das capitanias. Mas, permanecer o que aí
está, não pode continuar.
Dise o nobre Senador José Lins que o País está em dificuldades, os Estados estão empobrecidos e os municípios estão paupérrimos. Eu diria que os
municípios estão na indigência, chegaram à etapa última da escassez total de
ree:ursos. Os municípios mal têm recursos para pagar os seus funcionários, e
pagar muito mal, porque se nós analisarmos alguns orçamentos municipais
vamos verificar que ufna professora, que tem ·a responsabilidade de formar
gerações, tem vencini.ento!rihferiores a um gari de qualquer capital, de qual
médio ou grande município.
O Senador Dirceu Cardoso é um dos municipalistas mais convictos desta
Casa, meu companheiro de mais de 20 anos de luta pela emancipação dos
municípios. Todo mundo fala em reforma tributária; o Presidente da Re-pública, que é o Chefe do meu Partido, e de quem tenho a honra de ser um
dos Vice-Líderes nesta Casa, tem, em reiterados pronunciamentos, afirmad"o
que um dos seus compromissos é aperfeiçoar a Federação, e aperfeiçoar a Federação começando pelo fortalecimento dos municípios brasileiros.
O ex-Ministro Mário Henrique Simonsen, naquela tribuna, respondendo
a indagações que lhe fiz, afirmou que era urgente uma reforma tributária, objetivando a fortalecer os Estados e os municípios:
Já me tenho tornado repetitivo nesta Cásá, inas eSta Casa vai-me ouvir
durante 8 anos, batendo na mesma tecla: ou se fortalece o município, ou não
se alcança o desenvolvimento nacional no prazo que desejamos. Deve-se atribuir à esfera municii:)8J, à Câmara de Vereadores e ao Prefeito realizar 0 pianejamento das. suas neqessidades, das sua~ ativida~es, e ?ão a esses tecnob~r?cratas que vivem fechados n?~ seus confortáveiS gabmetes com ar condiciOnado e atapetados, coo: sal~r~os pol?udos, que fazem corar de re~olta ,? 5
hbmens que ganham saláno mmimO. Sao esse~ os homens que pl~nej.am,sao
esse~ os homens que ~laboram os planos de aphcaçã9 para 0 ~ mumcípiOS, dos
q~ais eles nu.nca ~uvuam falar e n~m sabem, sequer, das ma1s elementares asp1rações ~awres das_ suas .comumdades.
.
Preci.sa~os modificar Isto o quanto ant~s. Tenho ~m compro~usso...e ~ss.e
eu Cumpnret nesta Casa, ~st_e o que custar: e o de modtficar essa Sltuaçao miqua, essa situação injusta, insuportável, que é a distribuição de rendas neste País.
Apelo ao Senador Dirceu Cardoso em nome de todos os municípios desM
te País, em nome do município de Terenos, de Mato Grosso do Sul, da sua Prefeitura Municipal que, embora não conhecendo, pois apesar de conhecer quase todos os municípios desta Pátria, como Presidente da Associação Brasileíra de Municípios (ABM), faç~ um apelo: esses 15 milhões de cruzeiros que a
Prefeitura necessita, sem dúvida alguma, é para atender talvez as mais legítimas
reivindicações de sua Pópulação.
Eles não têm outro caminho, pois os tributos que reservaram às prefeituras são os tributos duros, inflexíveis, que não podem sofrer aumeptos para
obtenção de maiores recursos. Só há, infelizmente, uma salvação para eles: é
a utilização do empréstimo, que é uma :Providência paliativa, ritas é a úniCa
que está ao seu alcance.
Faço um apelo ao Movimento Democrático Brasileiro: que não peçam
verificaÇão de voto e não votem contra este projeto .. ,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- O MDB está com a ARENA, 0
único que está contra sou eu.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - V. Ex• não estarâ
mais contra, eu conheço V. Ex' V. Ex• é um municipalista sincero, um muni~
cipalista hist6rico, va] ãpoiar este projeto sem-nenhum protesto, para servir àM
queles abandonados municípios, transformados em-verdadeiros párias desta
Federação brasileira que, infelizmente, não passa de uma ficçãO jurídica.
(Muito bem! Palmas.)
_
..
_
.
O SR. PRESIDENTE (Gastao Mull.er)- Em votaçao o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovai? queuam conservar-se como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Dirceu Cardoso.
A matéria vai à Cámlss-ãO de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 100, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de T erenos ( MS) a elevar em
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I" É a Prefeitura Municipal de Terenos (MS), nos termos do art. 29
da Resolução n'? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada ínterna e a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor,junto ao Banco do Estado do Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco-Nacional da Habitação (BNH). destinado ao financiamento de pfojetos e atividades na área de infra-estrutura urbana, 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 (Gastão Müller) -

Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 831, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Guiratinga (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 832, de 1979. da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
0 SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES. Para encaminhar a votação.)
_ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvimos dois apelos veementes, partidos de corações dos quais eu tenho
a felicidade de ouvir nos meus momentos de calma o seu pulsar e o seu bater.
É o coração dos eminentes colegas Líderes da ARENA, José Lins e Lomanto
Júnior. Sobre o Município de Tefenõs, atendemos. Agora, o outro eu não
posso atender, porque é um princípío.
Sr. Presidente, Deus me deu eSta glória, consegui reunir o voto da ARENA e do MDB. Os dois estão juntos, fixos, irmanados como ii-mãos siameses.
Votam a favor do projeto e eu voto contra. Eu e o nobre Senador, meu ViceLíder, Lázaro Barboza, e o ilustre Líder do Partido, Paulo Brossard. Já tenho
dois votos somos três já contra dois. COntra a união indissolúvel d ARENA e do Moa, que vot~m a favor. Portanto, é um apelo que eu rec~bo, eu
municipalísta, mas contrário ao empréstimo aos riti.ui.ieípios. São quatro mil
mUnicípioS 'e a um nós queremos dar, t~lvez o não mais necessitado, talvez
seja dos mais poderosos da sua área ou do seu Estado.
Sr. Presidente, dentro de mim há um outro homem ao qual respeito, é o
homem de princípio. Ontem, V. Ex• viu,- enfrentei a minha Bancada. Isto,
para mim, não E uma: glôr13.,-éaté um motivo de fnsatisfação enfrentar a Sancada, mas enfrentá-la-ei quantas vezes for necessário, enquanto estiver dentro
do Partido. Brevemente, é possível que tenhamos um divortium aquarium e,
então, eu vá para o meu destino e a BanCada pãra o seu destino.
Sr. Presidente, o nObre Senador José Lins me deu um dadO do que representa o empréstimo como fator inflacionário. Quero respondei ao nObre Senado r José Lins que, se nós juntarmos as 19 mensagens do Presidente que entraram ontem mais estas três ou quatro hoje, mais 60 milhões de dólares que
nós demos ontem, mais 300 milhões de dólares que p.ós demos segunda-feira,
ruais os nlilhões de dólares que vêm por aí, juntando isto tudo, a carga infla~
cionãria é desencadeada. Sou contra isto, estou defendendo o pobre.
Sr. Presidente, o Senado sabe, porque aqui só tem gente sabida, as rapo~
sas do País estão aqui, os que conhecem, os que sabem, os que militam na
política, sabem para onde vão, sabem de onde vieram. Portanto, não estamos
ensinando a ninguém. A carga jnflaçknária pesa mais no que ganha menos, é
inversamente proporcional. A inflação pesa ma1s no assalariado menor, no
maior não; pesa no menor, este é que fica estrangulado, esmagado.
Então, é um princípio, Sr. Presidente. Acho que votando contra um mu~
nicípio, que eu desejo ver próspero, ver realizador do seu progresso, da satis~
fação e do bem-estar do_seu povo, se eu auxiliar a um, estou sacrificando a
quatro mil outros municípios, pofque estou SáCríficando a 110 milhões de
brasileiros. Este é o meu pensamento.
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Jâ disse, eu tenho uma glória. Consegui reunir a ARENA e o MDB, pois Senador Lâzaro Barboz_a. Todos votam com a ARENA, com o Governo,
que o Sr. Ministro da Justiça não consegue iSsO~ o Senhor Presidente daRe-- com Delfim Netto, com o Presidente João Baptista Figueiredo, com a polípública não consegue isso, o Sr. Ulysses GuimarãeS não consegue isso, o Sr. tica do Governo, com a desvalorização da nossa moeda, contra o pobre, conJosé Sarney não consegue isso, o Sr. Cardeal não consegue isso, o Chefe do tra quem vive de salário mínimo, contra aquele que tem dinheiro para gaExército não consegue isso, eu consigo. Vou votar contra, e a ARENA e o nhar, contra aquele pai, que eu disse aqui, ontem, que no dia 12, pela TeleviMDB votam a favor, juntos, irmanados, um no outro, o olhar perdido no ou- são Planalto, quando entrou o speaker em sua casa, e ao ver o fogão apagado;
tro olhar, de mãos dadas, jurando eterno ano r.
quis saber o porquê: uPorque não tenho nada para dar aos meus filhos no dia
Então, Sr. Presidente, eu consigo. Sou mais poderoso aqui que o Presi- de hoje", foi a resposta. E os seus filhinhos estavam sujos, descalços, sem cadente da República, que o Ministro da Justiça, que o Presidente do MDB, da misas, de roupinha esmulambada, desfraldando duas bandeiras brasileiras de
ARENA, que os presidentes de grupos dos radicaiS de esquerda e dos radicai5 papel.
de direita, dos não-alinhados; do que o Cardea_I, o Chefe do Exército, MariSr. Presidente, não me esqueço dessa homenagem, esquecem-se os cunha e Aeronãutica. Reúno os dois partidos aqui mesmo, pois o meu voto é tros. Portanto, o MDB vota com o Senhor Presidente da República- repito
contra, mas o MDB e a ARENA, juntos, juntinhas, como Deus quer as almas para que isso não se esqueça- repito, e quem não gosta, que venha no meu
gogó; õ MDB vota com o Senhor Presidente da República, vota com o Sr.
irmãs.
Assim, não posSo atender ao apelo do nobre Senador José Uns, esse co- -Ministro Delfim Netto, com o Sr. Ministro Rischbieter, Ministro- da Fazenração imenso, essé· homem que tem mais coração do que corpo. Não posso da, com a política econômico-financeira do Governo, vota contra o operário
atender ao apelo. do meu papa do municipalismo, Senador Lomanto Júnior. que ganha salãrio mínimo, e eu voto com ele, lembrando dos filhos que não
É um princípio e morremos por princípio, Sr. Presidente. Saímos do par- têm o que comer, e que.no dia 12, "'Dia da Criança", no dia 7 de Setembro e
tido por princípio, como entramos no partido que quisermos, por princípio; no dia 15 de Novembro, nus e com a barriguinha nas costas, agitam as suas
abomina o partido, por princípio, e outraS coisas mais, por princípio, que o esfarrapadas bandeira·s brasileiras de papel. (Muito bem!)
Senado_ não pode ouvir, por princípio.
Por princípio, se morre e se rtnita. Por princípio, se pode encomendar
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Em votação o projeto.
uma alma para o meio dos infernoS.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauTenho, Sr. Presidente, nesse fim de semana, essa glória. Hoje vou dor~
mir, e quando eu abrir a minha Bíblia para ler o Texto Sagrado, antes um
pouco, na minha concentração espiritual, vou agradecer a Deus ter me dado,
nesses diaS, CSseS molnentos culminantes. TenhO visto o MDB junto com a
ARENA, firmes, caminhando para o vertedouro, no mesmo caminho e na
mesma estrada larga e ensolarada, juntos, os dois.
O que o-sr. Petrônio Portella não -consegue fazer, o que o Sr. João Baptista Figueiredo, o Chefe do Exército, o Comandante da Marinha, o da Aeronáutica, o Bispo, o Cardeal e o Papa não conseguem fazer, eu consigo, vou
conseguir daqui a dois minutos, Sr. Presidente: vou colocar os dois partidos
juntos votando a favor e eu voto contra. Por quê?_ Porque tenho princípio, e o
meu princípio é esse.
Mas quero boquejar aqui dentro e, enquantO estiver nessa posição, posso
falar. E ninguém precisa me dizer: se se passar o olhar pela minha Bancada,
Sr. Presidente, vê-se na fulgurância dos olhares amigos, uma vontade louca
de me enforcar; mas enquantO eu tiver o mandato, ninguém me enforca, nem
o Senhor Presidente da República, que pode me cassar, mas enforcar não.
Quero dizer aos meus companheiros do MDB que estou defendendo o
pobre deste País, o desgraçado que ganha salário mínimo, eu defendo sendo
contra o projeto.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Senador Dirceu Cardoso, não con·
cordo que V. Ex• coloque aspas quando se refere aos amigos.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Fico satisfeito com isso,
vou tirar as aspas de amigos. Vivemos nessa fraternidade cristã absoluta do
MDB, fico satisfeito com isso, o MDB que está por horas no guante da extinção porque o Sr. PetrôniO Portella, a esta hora, está encerando as cordinhas que vai nos enforcar a todos, e é possível que ele poupe alguém.
Mas, Sr. Presidente, concluindo, quero dizer ao MDB: lutar contra esses
empréstimoS, é lutar a favor do pobre, do que ganha salário mínimo. Cada
dinheiro transformado em meio de pagamento é fator inflacionário; estamos, as·
sim, aguando o salário mínimo deste País. Estou agindo assim, continuo
agindo assim, vou lutar contra. Nesse caso, vou requerer verificação de votação.
Não concordo que se conCeda esse empréstimo, porque acho que é ser
contra o operãrio que ganha Cr$ l .200,00 ou Cr$ 2.000,00 por mês. Cada tos·
tão transformado em meio de pagamento pesa mais no que ganha menos.
Não pesa mais tJã:ra um- Senador da República, na classe privilegiada; e na
classe dos privilégios, também, puxamos a lista.
Vai pesar para aqueles que limpam, Sr. Presidente, os nossos corredores,
eles que- sofrem~ Estãs-·senhoras -e tnocinha-s- que ·fimpa:m-as· nonas parede-s -é
quem recebem o impacto desse dinheiro que damos aos Municípios e Estados.
Estas pessoas recebem o impacto diretarriente, porque o dinheiro delas
passa a valer, de amanhã em diante, um pouquinho menos.
Se o Presidente da República manda, ligeiramente, 19 projetas num dia,
assim põe, também, 19 vezes e 19 meios de diminuir o poder aquisitivo do
nosso dinheiro.
Sou contra, mas a favor votam a ARENA e o meu Partido, o MDB.
Apenas conto com o voto do meu Líder, Pal1lo Brossard, e, hoje, com o do
1
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Aprovado.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB cação da votação.

ES) -

Sr. Presidente, requeiro verifi-

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Vai-se proceder à verificação
Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar achegada, ao plenário, dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.

$.o licitada.

(A sessão é suspensa às /6 horas e 5 minutos, sendo reaberta às 16
horas e 15 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Estã reaberta a sessão.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) Concedo a palavra ao nobre Senador J arbas Passarinho, como Líder de Partido.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Esses assuntos de emP.réstimos que chegaram ao Senado já têm sido fartamente discutidos nesta Casa e, semana passada, discutindo com a Bancada
da Oposição, n·ós chegamos a uma conclusão de que temos que ter uma unidade de procedimento. E não pode ser um procedimento ao sabor das conveniências de cada momento, ou das circunstâncias de cada momento.
Lembro-me bem de que, pela Oposição, falou o Senador Marcos Freire,
concordando com a tese e salientando, inclusive, que os Senadores representantes dos Estados, mais do que nunca, deveriam ser as pessoas mais interessadas, no momento dessa votação e, talvez até, através do procedimento des~
ses Senadores, nós pudéssemos, como colegiados do Senado, ter uma orientação para a votação. Naquele dia, inclusive, os Senadores do Estado- se
não engano do Paranã ou Santa Catarina- estavam de acordo, embora pertencentes a partidos diversos, como os dois que estão aqui representados na
Casa, de votar -favoravelmente. DC. modo que, como tem sido agora uma atitude sistemática do Senador Dirceu Cardoso pedir verificação de votação,
nesta hora em que vamos votar, eu lembraria a discussão que tivemos e a
conclusão a que chegamos, que só se justificaria tomar uma atífude contrária
a:q projeto, no caso de termos revisto a nossa posição, a partir da Comissão
de Economia e a partir das votações anteriores nesta Casa.
De maneira que esta era a colocação que faríamos, como orientação de
votação da nossa Bancada. (Muito bem!)
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra, o nobre Senador Paulo Brossard, como Líder.
O SR. PAULO'BROSSARD (MDB- RS. Como Líder. Sem revisão do
- Sr. Presidente e "Srs. Senadores:
Suponho que a Casa tenha conhecimento de que tenho votado contrariamente aos pedidos de empréstimos externos, formulados pelos Estados e encaminhados pelo Governo da República à apreciação do Senado.
orador~)

Novembro de 1979

Tenho votado assim porque, quer~me parecer que estamos fugindo das
causas, quando deveríamos atacar as causas que levam os Estados a formular
esses empréstimos. Adotei essa orientação já- há mais tempo e venho
mantendo-a, inclusive, nos últimos dias do mês de junho- se não me engano
-num processo em que era interessado o Estado do Rio Grande do Sul. Na
Comissão de Constituição e Justiça, quando tive ocasião de manusear o processo dele, pedi vistas e lavrei um voto em separado, no qual, utilizando-me
de dados do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mostrei que o endividamento interno e externo do Estado d_o Rio Grande do Sul se verificava num
ritmo muitas vezes- maior do que o crescimento da sua receita tributária. O
endividamento muito mais acelerado do que o crescimento da receita tributária, o que leva a uma conclusão fácil de saber qual é: o estrangulamento financeiro do Estado.
Eu acho, Sr. Presidente, que quando a Lei M~ior reservou ao Senado o
voto definitivo em assuntOs de empréstimos externos nos Estados e Municipios, não foi mera formalidade, mas foi exatamente para estabelecer um poder moderador, nesta facilidade que, por vezes, acontece na formulação de
empréstimos.
Sabe-se que, durante a I' República, alguns Estados se comprometeram
demasiadamente no exterior, comprometendo, por sua vez, o crédito naciow
nal, porque depois não honravam seus compromissos externos. Daí porque, a
partir da ConstituiÇão de 34- seguramente a partir de 34- passou a ser da
competência do Senado autorizar os empréstimos externos dos Estados e municípios. Este é o dado e esta é também a nossa responsabilidade.
Ao dizer que eu me tracei esta orientação, é evidente que, pela natureza
do assunto, é claro que a minha orientação é uma orientação pessoal que não
vincula e não obriga os meus companheiros de bancada, que cada qual tem
decidido e há de decidir segundo o seu juízo próprio, segundo o seu critério,
segundo o seu discernimento.
Era o registro que eu desejava fazer, dando o meu voto contrário ao pro~
jeto, serii o vincular, como eu disse, à bancada. (M\lito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai-se proceder à verificação
requerida, que será feita pelo processo eletrônico de votação. Os Srs. Líderes
votarão em primeiro lugar, votando em seguida os demais Srs. Senadores_.
(Pausa.)

Procede-se a votação
VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alberto
Silva- Alrnir Pinto -Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Gastão Müller- Helvídio Nunes- HenriqUe de La Rocque- Jorge
Kalume- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Luiz Cavalcante - Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Passos Pôrto - Pedro Pedrossian- Raimundo Parente- Tarso Outra- Adalberto Sena- Cunha Lima
- Gilvan Rocha - Henrique Santillo- Humberto Lucena - Itamar Franco - Jaison Barreto - Pedro Simon.
VOTAM "'NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Paulo Brossard -

Sexta~reira
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Dirceu Cardoso ...;__ Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Votaram "SIM'" 30 Srs. Senadores; "NÃO", 3 Srs. Senadores~ COm" a preSénça dO Presidente, foi alcançado o quorwn mínimo necessário às deliberações. O projeto foi aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação.

,t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 101, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga ( MT) a elevar em
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Guiratinga (MT), noS ternios do
art. zo da Resolução no 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au·
torizada a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de crUzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este
na qualidade de agente financeiro do B.inco Niú:Tonal da Habitação (BNH),
destinado ao financiamentO de projetes e atividades na área de infraestrutura urbana, 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 (Gastão Müller) -
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Item 5:

Votação, em turno únicó, do Projeto de Resolução nY 102, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 833, de 1979), que autoriza a Prefeitura MUnicipal de
Poxoréu (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, teildo
PARECER, sob no 834, de 1979, da Comíssão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Senadores:
Estamos chegando ao· término de autorizações para empréstimos aos
municípios. Na pauta de hoje figura novamente o Estado de Mato Gesso
com o Município de Poxoréu, com vinte milhões de cruzeiros. Somente hoje
concedemos cinqUenta e cincO milhões de cruzeiros a três municípios e ontem
cinqüenta milhões de dólares a dois Estados.
Continuo, Sr. Presidente, na mínha disposição, contrãrio a esses empréstimes. Agora, como vemos a unanimidade do Plenârio, isto é, MDB e ARENA, unidos, contra três votos, autorizaram o empréstimo de quinze milhões
de cruzeiros ao Município de Guiratinga. Hoje é o dia de Mato Grosso ..
Sr. Presidente, fomos vice-Presidente da Associação Brasileira de Mu·
nicípios, não somos lambaris de enxurrada do municipalismo.
Fui Prefeito de um município pequenino, pobre, e nunca pedi empréstimo à Caixa Econôrnica, ao ,Banco do Brasil, ao Governo do Estado. Egovernei até contra o Governo çio Estado.
Sou simpático a todos_ os auxílios aos municípios, Sr. Presidente, mas
que sejam feitos em uma outra época, numa époCa de equihbrio, e não de
economia reflexa, não nesse turbilhão por que passa o Brasil.
O Sr. Delfim Netto disse que se forem alcançados os ll bilhões de empréstimos que têm em mita os Estados e Municípios, a inflação atingirá a
180%- e ela vai roçar, este ano, os 70%, se se conservar no mesmo influxo que
ela hoje mantém, pois temos hoje 62%, e em dois meses mais alcançaremos
70% de inflação. Mas se jogarmos na circulação o dinheiro que os Estados e
os Municípios pediram ao Governo Federal, e que o Senhor Presidente João
Baptista Figueiredo atende com uma mão, e com a outra, prometendo
combater a inflação. Mas se Sua Excelência conceder, a inflação vai roçar os
180%- palavras do Sr. Ministro do Planejamento.
O mesmo Sr. MíniSiro do -Pianejariiento, ontem - não foi no passado
nem dez anos atrás - ontem, disse o seguinte: "Há de se garro tear, há de se
conter o Estado, para que os Estados controlem seus gastos".
E, aqui, numa explicação, falando na instalação do SAREM, S. Ex• disse
aos Secretários de Planejamento dos Estados: "ê preciso que os Estados e os
Municípios coiltrolem seus gastos".
Mas. ontem, S. Ex• remeteu 19 mensagens-de empréstimos aos Municípios. Dezenove mensagens num dia só! E haverã dia, Sr. Presidente, em que
esse recorde será batido. Daqui até o dia três, esse recorde será batido. Houve
um dia em que o Sr. Ministro Mário Sinion-sen remeteu 14, precisamente, no
dia 2 de outubro. Ontem, ele foi batido pelo Sr. Delfim Netto que remeteu 19.
Mas, o recorde será ultrapassado, desgraçadamente para o nosso País
será batido até o dia 3 de dezembro. E nós estaremos aqui nesta mesma posição, lutando contra esses empréstimos, embora na mensagem de ontem tenha um empréstimo para um município do meu Estado, ao qual eu serei contrário. Não me intpofta a mim que isto Seja um desgaste eleitoral ou político:
quem tem princípios, não vê isto, não pensa no dia de hoje nem no dia de
amanhã - eu defendo este princípio.
Mas, Sr. Presidente, Deus já me deu esta glória imensa de poder juntar o
MDB à ARENA- deu-me esta satisfação magnifica que vou levar no fim do
meu mandato, daqui a três anos, eu e mais alguns Senadores-que estão aqui
também e que vão para casa, como eu. Quando estivermos na tranqUilidade
do nosso descanso, quando não formos mais Senàdores - eu e mais uns outros que vão pÚa casa também - haveremos de pensar sobre essa posição
que nós estamos defendendo, antipática ao Partido, antipática ao Senado Federal, e que de certa maneira está forçando o Sr. Líder da Maioria a pedir o
cumprimento de um dispositivo regimental contra os faltosos. Mas nem mesmo assim, saio da minha posição ...Não faço cortesia com o chapéu alheiojá disse aqui e vou repetir- nem sou árvore de engambelar o vento. o vento,
quani'? me fustiga, se for mais forte do que eu, me abaixa ou me quebra, mas
tenho disposição de enfrentá-lo".
E quero, quando deixar o Senado, Sr. Presidente, daqui hâ três anos, ter
a consciência de que cumpri, como penso, o meu dever, pesando - ouca
1
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Votaram "SIM" 34 Srs. Sebem, Sr. Presidente, quero que os Anais registrem- pesando o menos possível ao povo brasileiro, embora fazendo parte de uma categoria privilegiada nadores e "NÃO" l Sr. Senador.
O projeto está aprovado.
deste País. Repito, Sr. Presidente, para que não haja distorções. Quero ter a
A matéria vai à Comissão de Redação.
tranqUilidade de ter custado o mfnimo ao povo do meu País, embora perten,t o seguinte o projeto aprovado
cendo a uma categoria de privilegiados.
Assim, Sr. Presidente, estou contra o empréstimo e vou pedir verificação
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1979
de votação. (Muito bem!)
Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoreu (MT) a elevar em
o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Cr:S: 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua ~ívi ..
Senador José Lins.
da consolidada.
·
O SR. JOS€ LINS (ARENA - CE. Para encaminhar a votação. Sem
O Senado Federal resolve:
revisão do orador.)- Sr; Presidente, Srs. Senadores:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Poxoreu (MT), nos .termos do ~rt. 29 da
Apenas um esclarecimento complementar. Desejo informar ao nobre Se- Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, aLrtorinador Dirceu Caidoso que esses empréstimos, já aprovados pelo Governo zada a elevar em Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de
Federal fazem parte de um volume de recursos a serem repassados,. e que jâ sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um einpréstirna
constam do Orçamento Monetário. Tais recursos estão potencialmente à dis- de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A, este .na qualiposição da economia brasileira, e se não aprovarmos os empréstimos, ao in- dade de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaÇão (BNH), desttna·..
vés dos municípios aplicâ-los, eles serão aplicados por outros organismos fe- da ao financiamento de projetas e atividades na ãrea de infra-estrutura urbaderais, estaduais ou privados. De mOdo que V. Ex• que está com a maior das na, naquele Município, obedecidas as condições admitidas;pelo Banco'C,enboas intenções para conter a inflação, na realidade, o que V. Ex• estã fazendo tral do Brasil no respectivo processo.
é negar recursos para obras que vão criar empregos nos municípios. A boa
Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
vontade de V. Ex• se transforma, assim, num instrumento de efeitos negativos
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 6:
para as populações pobres do interior; c nenhum efeito terá sobre a redução
dos meios de pagamento que, aliâs, se elevam hoje, na modalidade 3, a um trilhão e 300 bilhões de cruzeiros, face a que nada representam esses pobres re-cursos que nos pedem as administrações municipais, onde podem criar em~
pregos para as populações mais necessitadas.
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Votação, em turno único, do Requerimento .n9 278, de 1979, do
Senador Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I,
do Regimento Interno, a convocação do Senhor Minisfro de Esrado.
da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna, para prestar esdarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o .empréstimo' cçncedi- ~
do à COPERSUCAR e ao Grupo Ata!la.
,
,

Em votação o requerimento.
Nos termos dQ inciso II, letra c, do art. 3~2 do Regimento Interno; a maAprovado.
téria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absojuta 1da
·
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Sr. Presidente, peço verificação composição da Casa.
A votação far-se-à pelo processo nominal, registrando-Se os votos eletroda votação.
nicamente, de acordo com o art. 328 do RegimentO Inter'no. '·
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• serâ atendido.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos 'lugares. Os Srs. . ~
Líderes votarão em primeiro lugar,~ votando~se enl se~ida os demais Srs.'SeO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação o projeto.
Os Ses. Senadores que o aprovam Permaneçam como se acham. (Pausa.) nadores. (Pausa.)
Procede-se à votação
Aprovado.
VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES:
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB --ES)- Sr. Presidente, requeiro verifi- Humberto Lucena - Dirceu Cardoso - Gilvan Rocha.
cação da votação.
VOTAM ""NÃO'" OS SRS, SENADORES:
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vai ser procedida a verifi·
Jarbas Passarinho- Lázaro Barboza- Aderbal Jurema _,Alberto Silcação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
va- Almir Pinto- Bernardino Viana- Dinarte ·Mariz- EuniCe Michiles ·
Nos termos regimentais, a Presidê~?cia suspende a sessão pelo tempo re~
-Gastão MUller- Helvídio Nunes- Henrique de La Roque'- Jorge KSlgimental a isso destinado e farâ acionar as campaifihas, para que os Srs. Sena~
lume -José Lins- Jutahy Magalhães- Lomanto Jtíníor ~ Lourival Bapdores se desloquem dos seus gabinetes, se assim o entenderem, para o pletista- Luiz Cavalcante- Mendes C anate- Moacyr Dalla- Murilo Badanário.
ró- Passos Porto- Pedro Pedrossian- Raimu_ndo Parente -l;'ar~o Ou-,
Estã suspensa a sessão.
tra.
(Suspensa às 16 horas e 40 minutos, a sessão é reaberta às 16 hoO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Votar;1m favoravelmente ao
ras e 48 minutos)
requerimento 3 Srs. Senadores, contra 24: Não houve 'q~orom ~ara delibeO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes\- Está reaberta a sessão. Vai· ração. Em razão disso a votação fica adiada para a pr.6xima sessão, 1juntase proceder à verificação requerida, através do sistema eletrônico de votação. mente com os itens 7 a ll da pauta, que estão em f~se de votaQão.
Para tanto, solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos
Ainda em razão da falta de quornm. em plenã.rio, deíxam de ser aprecialugares.
dos os itens 12 e 13, ficando sob restada sua discussão, uma vez que dependem
Os Srs. Líderes jã podem votar. (Pausa.)
da votação de requerimentos.
Também os demais Sr. Senadores já podem fazê-lo. (Pausa.)
São os seguintes os itens cuja VotQ(ão. é ·adiadr;z
Procede-se à votação
sa.)

-7-

VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES:
Votação, em turno único, do Requerimento n'? 449, de' 1979, dà,Sénador
Jarbas Passarinho- Humberto Lucena- Aderbal Jur~ma- Alberto Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nOs An3:is dO Senado feder~l,
Silva- Almir Pinto- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Mi chi~ do discurso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrad.a Serp~, Chefe
les- Gastão Müller- Helvfdio Nunes- Henrique de La Roque- Jorge do Departamento de Pessoal do EXército, por ocasião de solenidade comeKalume- José Guiomard- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Var- morativa do aniversário daquele setor dO Ministério do. EXérdto.
gas - Lomanto Júnior - Loufival Baptista - Luiz Cavalcante - Mendes
-8Canale- Moacyr Dalla - M urilo Ba~aró- Passos Porto - Pedro Pedrossian - Raimundo Parente - Saldanha berzi - Tarso Outra - Adalberto
Votação, em turno único, do Requerimento fl9435r de l979,,do Senador
Sena -Cunha Lima- Gilvan Rocha.....;. Henrique Santillo- Jaison Barre- Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação .em eonjunto.o Projeto - Lázaro Barboza - Pedro Simon.
to de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n' 397/75, na Casa de prigem), que autoVOTA "'NÃO"" O SR. SENADOR:
riza o Poder Executivo a inStituir a Fundação ·Nacional para o·Menor EX:cep-·
Dirceu Cardoso.
cional - FUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei !Ío Senado o~'

t
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124, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assistênA votação do requerimento foi adiada por falta de quorum. Não sendo
cia ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excep- possível ser votada hoje, pelo mesmo motivo, a Presidência irâ despachar o
cional - FUNASE, e dâ outras providências.
requerimento nos termos do Art. 45 do Regimento Interno, retroagindo seus
efeitos à data de sua apresentação.
-9O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 134, de
1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara õs professores de deficientes Senador Gilvan Rocha, por designação do MDB.
auditivos aos habilitados em magistério especíal de excepcionais, tendo
PARECERES, sob nos 820 a 823, de I979, das Comissões:
O SR. GIL VAN ROCHA PRONUNCiA DISCURSO QUE. EN- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
-lOPROJETO DE LEI DO SENADO No 218, DE 1976
(Tramitação conjunta com o PLS no I, de 1977)

Votação, em primeirO-turno ·(apreCiaÇão preliminar da constitucionaliO SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENdade e juridicidade-, l:iOS-termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProjeTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLiCADO POSto de Lei do Senado n9 218, de 1976, do Senador Franco Montoro, que deterTERIORMENTE.
mina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de primeiro grau, tendo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência informa ao
PARECERES, sob n's 972, de 1976, 217 e 592, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela inconstitucionali- nobre Senador Itamar Franco que a Mesa, após receber o seu requerimento,
dade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro; 29 pronunciamento: examina-lo-ã e se ele estiver dentro das normas regimentais, será acolhido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
(reexame solicitado em plenãrio), pela inconstituciõnalidade e ínjuridicidade,
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro BarboO SR, HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Lê o seguinte discurso.)
za e Tancredo Neves: e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helvf- - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
dio Nunes; 39 pronunciamento: pela injurídicidade.
Há pouco tempo, os Secretâríos de Fazenda do Norte/Nordeste, após
sucessivos debates em Salvador, Recife e Fortaleza, encaminharam documen-li. tos ao Sr. Ministro da Fazenda,- sintetizando as reivindicações das duas regiões, em matéria tributãria e sobre alterações constüuciona:is relativas aos
PROJETO DE LEI DO SENADO No I, DE 1977
Fundos de Participação dos EStados, Municípios, Distrito Federal e Terri(Tramitação conjunt~ com o PLS n' 218, de 1976)
tórios.
Votação, em primelio turno (apreciaçãO preliminar da constitucionaliOs expedientes enviados ao Sr. Ministro da Fazenda consubstanciaramdade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projese em dois memoriais e em uma minuta de Proposta da Emenda Constitucioto de Lei do Senado n9 1, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que inclui no
nal.
conceito de ensino de 19 grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei n9 5.692,
Alegam os Srs. Secretários da Fazenda que "conforme consenso estabede II de agosto de 1971, o ministrado a crianças :de idade inferior a sete anos,
lecido nas reuniões, as dificuldades financeiras dos governos estaduais daquetendo
las regiões têm causas estruturais transcendendo portanto à dimensão conPARECERES, sob nos 192, de 1977, 217 e 592, de 1979, da Comissão:
juntural. Explícam-se, de um lado, pelas persistentes e crescentes disparidades
-de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento: pela injuridicidade,
regionais de renda, que se refletem em limitações na receita tributária regiocom voto vencido, em separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido
nal, de outro, pela elevada participação do Governo federal no montante das
dos SenadoreS: Italívio Coelho e Dirceu Cardoso; 29 pronunciamento: reexame
rendas públicas nacionais, em detrimento dos Estados e M unicípiosn.
solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade com voto
Em outras palavras, as medidas propostas visam a contribuir para atevencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Tan~
nuação das desigualdades regionais e das dificuldades financeiras dos Estacredo Neves, e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helvídio Nudos.
nes; J9 pronunciamento: pela injuridicidade.
São elas:
-12a) uniformização das alíquotas internas do ICM, a nível de 16%, e reDiscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 267, de dução da alíquota iriterestadual a 8%.
Aliás, nesse particular, sou mais por uma reformulação total do ICM, de
1976, do Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de
tal sorte que a sua cobrança incidisse sobre o consumo e não sobre a proprojetas florestais, e dá outras providências, tendo
dução das mercadorias, o que asseguraria maiores recursos aos Estados mais
PARECERES, sob nos 589 a 591, de 1979, das Comissões:
pobres.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
b) instituiçã,o dO imposto sobre heranças e doações destinando-se suas
- de Agricultura:, contrârio; e
receitas aos Estados.
- de Finanças, favorâvel.
Sem dúvida que esse imposto teria que estar sujeito a certas limitações,
(Dependendo da votação do Requerimento no 4~2/79, do Senador Ita- como por exemplo a de excetuar de sua incidência as heranças constituídas de
mar Franco, de adiamento da discussão.)
um só imóvel residencial.
c) elevação de 20% para 40%, do· percentual do Fundo de Participação
-13dos Estados - FPE, destinado à Reserva Especial dos Estados do Norte e
Discussão, em primeiro turno (apreciaçãO Piellinfn-ar ctejllridicidade nos Nordeste- REENNE.
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
A criação dessa Reserva Especial visou justamente a melhorar a situação
I92, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autô- financeira dos Estados mais pobres, cuja receita- própria é insignificante e
nomos o direito ao 139 salãrio,--e àetei-;ITiina outras providências, tendo
quase sempre comprometida com despesas de pessoal.
PARECER, sob n' 617, de 1979, da Comissão:
d) introdução da variável renda per capita nos critérios de distribuição
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadores FranA idéia é conceder recursos mais vultosos às comunidades mais pobres.
co Montoro e Raimundo Parente.
e) faculdade dos Governos Estaduais de depositar, em estabelecimentos
(Dependendo da votação do Requerimento n9 455, de adiamento da dis- oficiais de crédito dos respectivos Estados, os recursos decorrentes de transfecussão.)
rências federais, qualquer que seja sua destinação;
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Na sessão anterior, teve iníNo momento, o depósito desses recurs~s é privativo do Banco do Brasil.
cio apreciação do requerimento n9 466/79, do
Senador Paulo Brossard,
O criação de mecanismo de compensação para os Estados e Municípios,
solicitando autorização do Senado para integrar a Delegação Brasileira na à vista do ônus suportado em decorrência de concessão de incentivos por parAssembléia-Geral das Nações Unidas.
te da União;

-s:r:

-I

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
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g) modificação da legislação que disciplina a distribuição da quotaparte municipal do ICM, concedendo-se importância relativa à variãvel população;
Trata-se de providê~ncia indispensâvel, face aos constantes fluxos migratórios sobretudo do N ardeste, para outras regiões do País, o que repercute
negativamente nas pesquisas populacionais, por amostragem, feitas periodicamente pelo IBGE, as quais vêm servindo de base para cálculo da quotaparte municipal do ICM.
h) exame, em articulação çom o Ministério do Interior, de alteração na
sistemática -dos incentivos fiscais, proVenientes do imposto sobre a renda de
pessoas jurídicas, mediante extinção do· Fundo de Investimentos Salariais FISET e fortalecimento do FINOR e do FINAM.
É a única maneira de restaurar na sua plenitude, os recursos dos incentivos fiscais desviados do Norte e do Nordeste ao longo do tempo.
Por outro lado, os Srs. Secretãrios de Fazenda do N arte/Nordeste, após
um acurado exame, do anteprojeto de Emenda Constitucional emanado do
Ministério da Fazenda sobre os Fundos de Participação dos Estados, Municípios. Distrito Federal e Territórios e Fundo Especial, submeteram ao Governo Federal .. um conjunto de sugestões unanimemente acordadas".
Enfatizaram os Srs. Secretários de Fazenda que ••o Projeto de Emenda
Constitucional apresentado pelo Ministro da Fazenda, em reunião do Conselho de Política Fazendária- CONFAZ- de 3 de julho próximo passado,
foi considerado prejudicial aos Estados do Norte e do Nordeste, por implicar
substanciais reduções nas suas receitas, em decOfrência da incorporação
do Fundo Especial aos Fundos de Participação dos Estados, Municípios,
Distrito Federal e Territórios ..."
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) -

Permite um aparte, nobre Sena-

dor?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) -Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) - Estou ouvindo com muita
atenção o bem elaborado discurso de V. Ex•, quando fala justamente sobre os
recursos para os Estados e municípioS, neSsa reunião dos Secretários da Fazenda dos Estados do Brasil. Nobre ,Senador, o pacote do Ministro Karlos
Rischbieter que, por sinal, passou a ser chamado de embrulho, porque é pequeno, deu para o município, 2% do fu_n_do de participação; melhorou um
pouco a quota do fundo rodoviário_. Não deixa de ter sido um pequeno alento, mas o que se nota é que ainda não estamos dentro de uma política municipalista como deveria ser. Ainda não ~e encara be_m o que representa a célula
matriz para toda esta nação. Enquanto outras nações, como eu jã disse aqui,
fortalecem os seus municípios, nós·a-qi.li ainda estamos com os nossos municípios muito depauperados. Uma coisa que todos nós sabemos é que município
pobre, nação também pobre". Esta a verdade. Acredito que o trabalho de V.
Exf. terã eco dentro desta Casa e contarã com a simpatia de todos nós, que
aqui estamos para parabenizá-lo.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito grato pela sua
intervenção. Esse pacote a que se refere V. Ex• está ainda em mãos do Senhor
Presidente da República, dependendo de aprovação. mas esse pacote, como
bem acentua o seu aparte, não corresponde às reivindicações dos Secretários
de Fazenda do Norte e Nordeste, e nem tampouco às aspirações, de um modo
geral, dos Estados mais pobres, dos Municípios c dos Territórios.
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- É justamente isto;jâ estou me antecipando, porque, pelo que sinto, o que serã dado aos municípios e aos Estados é aquilo que está mais ou menoS: em mãos do Presidente da República,
não aquilo que foi pedido na reunião dos Secretários de Estado.
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Fazenda apresentaram o seguinte elénco de proposições, com vistas, sobretudo, à reformulação da referida Proposta de Emenda Constitucional:
a) estabelecer, como receita dos Estados, Municípios, Distrito Federal e
Territórios, 30% do produto da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, dedicando-se 15% a cada uni dos Fundos, como maneira de fortalecer financeiramente os Estados e Municípios e
inclusive de compensar a perda do Fundo Especial e a manutenção dos Territórios como participantes do FPE;
b) manter os Territórios Federais como participantes das receitas dos
Fundos;
c) manter integralmente os atuais critêrios de distribuição dos Fundos
de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios na forma estabelecida pela Lei Complementar n• 5.172/66;
d) estender ao Fundo de Participação dos Municípios os mesmos cri~
térios de distribuição dos recursos hoje adotados com relação aos Estados;
e) elim-inar totalmente as vinculações de aplicação dos Fundos de Participação;
O extinguir a comissão cobrada pelo Banco do Brasil aos participantes
dos Fundos.
g) estabelecer, oomo preceito constitucional, a destinação de 40% do
Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
para Reserva Especial do Norte e Nordeste.
h) restabelecer o percentual de 60% da arrecadação do Imposto Unico
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos ou Gasosos destinado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se vê, trata-se de medidas de grande
alcance para a economia do Norte/Nordeste, face às crescentes disparidades
regionais que vêm se constituindo não só em tema permanente de discursos
presidenciais e ministeriais, mas tambéÍn em um dos principais objetivos dos
chamados Planos de Desenvolvimento Nacional.
Força é convir, também, que o atendimento dessas reivindicações importarã no fortah:cimento das finanças dos Estados, do Distrito Federal~ dos Ter~
rit6rios e dos Municípios, pois, em última análise, teríamos dado os primeiros
passos para a implantação de uma nova e mais justa redistribuição de rendas
no País, com sérias implicações no campo político, pois, aí, estaríamos prestigiando o princípio federativo que é a pedra angular do regime republicano em
que pretendemos viver.
Sob a alegação de que o atendimento afetaria a política de combate à inflação, a Secretaria de Planejamento, segundo declaração do Sr. Diretor da
SAREM, recusou as sugestões relativas à elevação dos percentuais do IR e do
IPI destinados aos Fundos de Participação e de participação dos Estados,
Municípios e Distrito Federal no Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e GasosOs.
Ora, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, o que realmente contribui para a
crescente desvalorização de nossa moeda são os empréstimos externos freqUentemente concedidos aos Estados, aos Municípios, e à própria União, às
suas Empresas Públicas e a outras entidades estatais ou paraestatais. Tanto
assim que, agora, o Ministro Delfim Netto reuniu os Srs. Secretários de Planejamento dos Estados para pedir que os seus Estados se engajem no combate à inflação, atacando o mau funcionamento do setor público "que apresenta
déficits rigorosamente incompatíveis com qualquer equilíbrio externo ou interna". E ressaltou que o Governo vai continuar dando todo apoio possível
aos Estados, "mas se exclui desse apoio a liberalidade dos empréstimos externos para financiamento dos projetas dos Governos e das empresas estaduais".
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao registrar nos Anais do Senado,
essas importantes postulações dos Estados do Norte/Nordeste, cujos termos
apóio integralmente, apelo ao Senhor Presidente da República e aos Srs. Ministro~ do Planejamento e da Fazenda, no sentido do seu reexame e total acolhimento, por representarem providências do mais alto valor para um desenvolvimento econômico e social integrado, base fundamental da sociedade democrãtica que pretendemos construir no Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Perfeitamente, V. Ex•
tem toda a razão.
Prossigo, Sr. Presidente:
~· ... Os resultados previsíveis de tal incorporação significariam- segundo aqueles altos funcionários estaduais- uma real ampliação da capacidade
financeira dos municípios, a respeito do que os Estados do Norte e do Nordeste se mostram de acordo, notadamente em face da precária situação das fiO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
nanças dos governos locais. Não obstante, é mister reconhecer que a compen- Senador Moacyr Dalla.
sação proposta no documento não logrou sens_ibilizar os governos estaduais
O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Lê o seguinte discurso.) Sr.
das regiões menos desenvolvidas do País, mercê de seu forte conteúdo diverPresidente, Srs. Senadores,
gente de uma política redisfributiva de renda."
No decorrer desta semana, várias vozes fizeram-se ouvir a respeito da
Em suma, levando em conta "as reiteradas manifestações do Governo personalidade do eminente Ministro C~ar Cais. Eu queria, naquelas oportuFederal no sentido do fortalecimento econômico-social das Regiões Norte e nidades, registrar a minha patente solidariedade àquele respeitável homem
Nordeste, expresso claramente nas suas diretrizes e em pronunciamentos do público. Aprendi a admirar o preclaro Senhor Ministro César Cals, nos pri·
Sr. Presidente da República, e de Ministros de Estado", os Srs. Secr~tários de meiros dias de nosso mandato nesta Casa ç, hoje, para felicidade nossa, lemos
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o editorial do festejado Jornal O Globo, que se intitula "A Denúncia da Nor- daquela zona, o resultado memorial do III Seminãrio do Café do Norte Camalidade", que passo a ler para que conste dos registres desta Casa.
pixaba que serã enviado ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio.
Colatina, Sr. Presidente, foi o município maior produtor de café do muna
A DENÚNCIA DA NORMALIDADE
do. Com a erradicação, aquela criminosa erradicação, criminosa contra o
Quinta-feira, 8-11-79 O Globo Espírito Santo, foram erradicados milhões de cafeicultores do meu Estado.
É sabido que muitas vezes consegue-se iludir a opinião pública Foi o Estado, relativamente em superfície, que mais teve erradicação de café.
apenas pela repetição cansativa de uma inverdade. Mas, hâ outra Então, a produção· de café de Colatina caiu. Mas, aqueles cafeicultores do
técnica lamentavelmente eficaz: a de divulgar um fato rotineiro Norte do meu Estado, que têm em Colatina o seu centro, não desacreditaram
do Governo do País e lançaram-se novamente a plantar café.
com entonaçõcs de denúncia e expressões de alarma.
Assim aconteceu com a udenúncia" de que o Ministério das
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um aparte'!
Minas e Energia se preparava para contratar um consórcio de agências de publicidade com a finalidade de gerir a conta unificada dos
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
órgãos qUe lhe são subordinados.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• faz muito bem, Senador
Não havia erro na inforniação - igualmente, não existia erro
ou dolo na iniciativa. Pelo contrário, ela é moralizante: as agências ?irceu Cardoso. Eu hoje me emocionei, quando V. Ex• falava. Eu, que nos
de publícldade constituem o canal próprio e regular para o emprego tdos de 1948, 1952, não me recordo, fui seu aluno, e tenho isso gravado no
de verbas de publicidade de origem pública ou privada. As firmas meu coração. V. Ex• é um homem. sério, direito, um homem de princípio.
especializadas são remuneradas através de comissões normais e di- Alhures afirmara que Deus fez o homem, deu-lhe inteligência para que ele
minui sensivelmente o risco de utilização política ou qualquer outra conquistasse o mundo. V. Ex• conquistou seu mundo, porque é um homem
que se realiza ...
forma de malversação do dinheiro público.
Particularmente no caso do Ministério das Minas e Energia, a
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Só se conquistei o mundo
lisura da operação era afiançada pelo próprio consórcio escolhido da ARENA, porque o do MDB não conquistei ainda.
- que existe há mais de dez anos sem jamais ter sido alvo de qualO Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Conquistou sim. V. Ex• é um
quer suspeita de improbidade- e pela existência de farta documentação ofiCial sobre as negociações, evidenciando tratar-se de um homem respeitado nesta Casa. E hoje, quando faz esse registro do Simpósio
do Café em nossa terra, quero me congratular com V. Ex• e com os cafeiculacordo de natureza técnica.
Outra acusação da mesma naturez_a - na escala do muito ba- tores de Cola tina. Colatina foi o município, como V. Ex• registrou, que mais
rulho sobre nada - seguiu-se à primeira, deixando a impressão (in- produziu café no mundo. Mas, com a desgfaçada, muito bem qualificada por
cômoda para os denunciantes) de que estaria sendo montada uma V. Ex•, erradicação que se implantou, numa política errada do Governo dacampanha de desmoralização contra o ministro das Minas e Ener- quela época, Colatiila sofreu, e sofreu muito. Mas, graças à raça do homem
gia. Desta vez, exibia-se um punhado de fotocópias- e nada à pri- colatinense, dos nossos irmãos do norte, do centro, do sul e do leste, que para
meira vista parece mais revelador do que uma xerox, seja do que for lâ foram, dos imigrantes- italianos, poloneses e alemães, hoje, Colatina tem a
- mostrando que o ministro César Cals mantém em Fortaleza um sua economia parcialmente recuperada, e hei de reafirmar, quantas vezes neescritóriO politico, sustentando coro atribuições de pessoas que ocu~ cessãrias for, que and3.ndo aqueles municípios todos, município de São
Gabriel da Palha, município de Barra de São Francisco, de Pancas, Mantenó·
pam cargos no min-istério.
A denúncia é facilmente desmontada. Em primeiro lugar, como polis, aqueles municípios circunvizinhos do município de Colatina, é de se fapolítico, o miniStro tem tOdo direito a ter um escritório que trate de zer um registro do coração, pela alma, como aquele povo acredita no Goverseus interesses eleitorais futuros - ou prefeririam que disto se en- no, corno aquele povo trabalha para a emancipação econômica deste País. E é
carregasse o seu gabinete em Brasília? Depois, os funcionários que preciso que, nesta hora, nós, através da nossa ação parlamentar, empresteajudam a manter o escritório são peSSáa:S-da cOnfiança pessoal do ti- mos a nossa solidariedade a esse relatório que aí estã, fazendo dele a nossa
tular da: Pasta - uma das razões para qu-e ocupem cargos de con- palavra, emprest~ndo não só a nossa soli,dariedade, emprestando todo o nosfiança - e dão essas contribuições há muitos anos, muito antes que so calor humano, porque aquela gente quer, efetivamente, ajudar a reconsCais fosse cogitado para ocupar um lugar entre os auxiliares imedia- truir este País.
tos do Presidente Figueiredo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte do
Finalmente, as contribuições são de 100, 200, 500, no máximo ilustre Vice-Líder e, agora, nas funções de Líder da ARENA, que é um grande
mil cruzeiros mensais - suficientemente irrisórias para afastarem produtor de café no Município de Colatina, e um grande criador de gado,
qualquer suspeita séria.
também, do Município de Colatina, além de outras ati'vidades, e cuja palavra,
Em surita, portanto, a Segunda "denúncia", uma vez esmiuça- Sr. Presidente, com a autoridade que tem, exalta o hómem colatinense, o agrida, prova que o Ministro César Cais mantém abertamente- tanto cultor da nossa terra. É, portanto, com grande satisfação que recebo o aparte
que os documentos a respeito foram obtidos sem qualquer esforço de V. Ex•.
- uma pequena organização política cm seu Estado, com recursos
de fonte tão natural e limpa que são registrados por escrito, com a
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Permita V. Ex• um aparte? (AstranqUilidade que acompanha assuntos rotineiros.
Lamentavelmente, no mundo político a forma às vezes parece sentimento do orador.) - Nobre Senador, sempre que fala em Colatina,
V.
Ex'
se emociona. E eu, neste instante, também me emociono porque, na nossa
mais real que a essência, e a inverdade gritada ganha peso maior do
que a honestidade que não sente necessidade de protestar sua ino- vivência municipalista, tivemos um grande companheiro de Colatina, Moacir Brotas, de saudosa memória. Moacir Brotas falava de Colatina com aquecência.
Por outro lado, a própria saúde do regime democrático sempre le amor, com urna quase consagração à terra espírito-santense. E ele dizia,
acaba por eliminar as impurezas e sô per-riianeCe de- péO que é real e quando conversãvamos na ABM, em momentos de lazer, que enquanto Cachoeiro do Itapemirim produziu Roberto Carlos, Colatina produz muito caverdadeiro.
fé.
Era o que tinha a'dizer. (Muito bem!)
Eu fiquei sem saber- porque V. Ex• falou na erradicação do cafezal de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre Colatina- daí por que perguntei: para plantar o quê? Lá no Cearâ, que não
é um Estado dentre os primeiros produtores de café, hoje, na verdade, jâ proSenador Dirceu Cardoso.
duz um pouco mais, porque, no Governo César Cals, ele incentivou profunO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur- damente o replantio do café na Serra da lbiapaba, dando, assim, àquela reso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sen-adores:
gião praticamente a sua independência económica. Mas, na Serra de MaranTenho trazido ao conhecimento do Senado Federal a luta indormida, in- guape, e nã.o sou filho de Maranguape, sou filho de Lavras da Mangabeira,
cansável dos agricultores do meu Estado contra a situação do confisco cam- mas desde que me formei, há 43 anos, praticamente, moro em Maranguape,
bial e da discriminação contra o preço do café do meu Estado.
agora Maranguape e Fortaleza. Mas, como dizia, erradicaram o cafezal da
Aqui trouxe ao conhecimento do Senado Federal a realização do III Se- Serra de Maranguape para plantar sabe o quê? Banana. Porque, naquele tcmM
minário do Café do Norte Capixaba, realizado pelos produtores em Cola tina, po, o café baixou de preço e nunca se esperou que viesse uma reação para o
e hoje recebo da Cooperativa Agrâria de Colatina, que reúne os cafeicultores café. Agora, jã não dã mais para arrancar a banana e plantar o cate; ficaram
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A Comissão de Comercialização e Consumo, após longo debate, sugere:
mesmo foi com o cultivo da fruta da bananeira. Mas, as Serras de Ibiapaba e
a) Que as autoridades agilizem o incentivo ao consumo do produto,
a de Baturité estão produzindo bastante café, tornando o Estado praticamenprincipalmente entre a população jovem, através de veículos de comunicação
te auto-suficiente.
de massa, e, ao mesmo tempo, promovam a distribuição gratuita de café na
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
merenda escolar, objetivando retornar ao País a condição de maior consumiEx• que traz esta contribuição da erradicação do café, no Ceará, e a restaudor;
ração das suas lavouras, o que ocorre no norte do nosso Estado, principalb) Que adote uma política de agressividade de consumo no exterior,
mente em Colatina.
principalmente nos países ainda não consumidores, através de propaganda e
Assim, Sr. Presidente, quero ler o resultado do III Seminário, para que
incentivos, inclusive utilizando-se da C.B.O.;
conste dos Anais do Senado suas conclusões, conclusões estas que serão levac) Redução progressiva da Quota de Contribuição (confisco cambial),
das ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, como das reivindicações estabelecendo um teto máximo do seu valor na ordem de 40% (quarenta por
mais legítimas e as esperanças mais profundas da cafeicultura do meu Estado, cento) sobre o preço de registro para exportação:
e não somente de Colatina ou d_o__ngri_e_do Estado. Portanto, este, meu intuid) Que os órgãos- governamentaiS determinem que, da cota de contrito.
buição sobre a exportação, 20% (vinte por cento) sejam destinados aos MuPasso a ler, Sr. Presidente, as referidas conclusões do III Seminário:
nicípiOS produtores, proporcionalmente à produção de cada um, com o fim
de se construir obras de infra·estrutura necessárias para fixação do homem ao
lii SEMINÁRIO DO CAFh NO NORTE CAPIXABA
campo;
O III Seminário do Café do Norte C8.pixaba, realizado nos dias 20 e 21
e) Acionar os órgãos de repressão e fiscalização do governo rio sentido
de setembro de 1979, na cidade de Colatina- ES, promovido pela Coopede evitar o contrabando ou qualquer comercialização ilegal do café, como a
rativa Agrária de Colatina, reuniu líderes da classe produtora da Região Norque está ocorrendo na Região Sudoeste do País, trazendo sérios prejuízos à
te do Estado, técnicos e representanteS das diversas entidades ligadas à cafeieconomia nacional. Isto possibilita a concorrência desleal de países vizinhos
cultura, comerciantes e exportadores de café, com o objetivo de discutirem os que na verdade não produzem café e estão sendo beneficiados ilegalmente
diversos aspectos relacionados com o setor cafeeiro e fornecerem subsídios às
com a exportação de café brasileiro;
autoridades competentes para a solução dos grandes problemas que vêm afef) Dar maior condição ao consumidor brasileiro de beber café, subsitando a cafeicultura no Norte do Estado.
Para que não fosse omitido nenhum problema, criaram-se vârias Comis- diando o produto para que o mesmo chegue ao mercado interno a preços
sões, cada uma incumbida de estudar os problemas de sua especialidade e acessíveis à população de baixa renda, usando, porém, rigorosa fiscalização
para que esses benefícios não sejam- em favor dos industriais;
apresentar sugestões.
g) Recomendar ao Banco do Brasil S/A, elevar a competência de suas
Foram as seguintes, as Comissões criadas:
AgêrtCiâS para decidirem sobre operações de_ café, na Carteira de Crédito Gel - ComissãO de Assistência Técnica e Pesquisa -da Cafeicultura;
2- Comissão de Associativismo Rural, Cooperativismo e Sindicalismo; ral. Atualmente fixada em Cr$ 3.000.000.00, recomendar-se-ia novo critério
nó estabelecimento daquela competência, baseado em quantidade de sacas a
3 - Comissão de Comercialização e Consumo;
serem financiadas, contribuindo isso para maior agilização na obtenção de
4- Comissão de Preços de Garantia e Crédito;
recursos táo indispensãveis ao normal esco"amento das safras;
5- Comissão de Infra-Estrutura Cafeeira.
h) Desaconselhar ao IBC e às autoridades do País, a formação de qualA Comissão de Assistência Técnica e Pesquisa da Cafeicultura, após um
quer órgão ou organização com outros países produtores, objetivando obter
minucioso estudo, caracterizou como essenciais as reivindicações abaixo:
a) Agilização dos processos de financiamento em Bancos e um melhor preços mais elevados no mercado externo. A Comissão entendeu que organientrosamento entre IBC e EM ATER e solicitou o aumento do número de téc- zações como esta não funcionam com um produto como o café, que não é
nicos para atendimento aos locais ainda carentes dessa assistência;
considerado gênero de primeira necessidade, imprescindível, a exemplo do
b) Em caso de incentivo ao aumento da lavoura cafeeira do tipo uconi- que ocorre com o Petróleo e considerando-se ser o Brasil o maior produtor
lon", em âmbito naciOnal, que a preferência fosse dada ao Estado do Espírito mundial de café;
Santo, tendo em vista suas condições ecológicas, infra-estrutura já montada,
i) Solicitar ao IBC urna maior amplitude no combate à "broca", que
tradição do nosso Estado neste tipo de lavoura e porto marítimo para escoa- tantO vem prejudicando nossa produção cafeeira e comprometendo uma boa
mento do produto;
aceitação do produto.
A Comissão de Preços de Garantia e Crédito, após estudos minuciosos,
c) Pôr em prática o trabalho dos P_ostos Volantes de classificação de
café e de assistência técnica, tendo em vista que o Estado possui 380.000.000 chegou às seguintes conclusões e apresenta sugestões:
a) Que os preços de garantia fornecidos pelo IBC não estão chegando ao
de pés em 30.000 propriedades agrícolas;
d) Diminuir os custos de produção através da redução de preços dos conhecimento do cafeicultor em tempo hábil. Para corrigir esta distorção, deadubos químicos e minerais e dos defensívos através da racionalização das verá aquela Autarquia, utilizar-se de todos os meios de comunicação a fim de
quantidades dos produtos químiCos utilizados na lavoura.
assegurar-lhe uma informação maiS--eficaz, Com o apoio dos órgãos de classe;
A ComiSSão de Associativismo Rural, Cooperativ-ismo e Sindicalismo,
b) A diferença existente entre os preços de garantia dos tipos 6 e 7 não é
significativa a fim de estimular a melhoria do tipo, tendo em vista os altos inem seu estudo, achou por bem sugerir:
a) Que fosse editado um Boletim Informativo único, congregando a Fe- vestimentos de inf~:a-estrutura necessãrios;
deração, Sindicato e Cooperativas; para divulgação das resoluções inerentes
c) Que o percentual de diferença atualmente fixado entre os 2 (dois) ti~
pos, de ll% (onze por cento) seja elevado pai-a 20% (vinte por cento), com o
à agropecuária de caráter técnico e jurídico;
b) Que na assistêncíã. creditícia- fosse integrado o sistema Cooperativis- aumento do preço do café tipo 6;
d) Eliminação da característica de bebida nas aquisições e nos financiata, congregando as Co_operat"lvas e ós órgãos de assistência técnica;
c) Maior ,entrosamento por parte dos agentes financeiros com relação a mentos de café;
e) O custo de produção com base nos altos custos atuais dos insumos,
crédito e preço mínimo para que as Cooperativas e Sindicatos sejam responsáveis pelo aumento da produção dos cereais básicos, para evitar-se as impor- por saca de café tipo 7 (sete) para janeiro de 1980 foi calculado em Cr$
ta'ções;
3.200,00.-Admitindo-se uni.a maigCm mínima de lucro de 10% (dez por cento)
d) Fortalecimento do sistema cooperativistã, possibilitando ao mesmo sobre este valor, o valor de garantia deverá ser corrigido para Cr$ 3.520,00
por saca, admitindo-se reajuste proporcional para os demais tipos;
participar na exportação do café;
e) CriaÇão de uma Coordenadoria do INCRA em Vitória, possibilitanf) Simplificar a mecâniCa de solicitação e aprovação do crédito, visando
do maior assistência aos- Produtores e divulgação do Cooperativismo e Asso- atingir a massa absoluta dos cafeíCultores. Estes preencheriam e assinariam
uma ficha de declaração ·no Banco, em substituição às Certidões Negativas,
ciativismo Rural;
O Reativar a assistência Social e de saúde ao trabalhador rural, cuja veracidade ftcaria a critério do Banco conferir para efeito da liberação
complementando-a com convênios para atiVãÇão do Hospital Regional de do crédito;
Colatina, distribuição de mais recursos financeiros para os hospitais do Norte
g) Nos financiamentos de estocagern de café pelo produtor, fosse admido Estado pelo FUNRURAL, inclusive, formação de enfermeiras para aten- tida a caução de cédulas rurais pignoratícias, vinculadas a instrumento partiderem aos serviços diretamente nos Sindicatos e Cooperativas;
cular de abertura de crédito, para que se evitasse descontar do produtor os jug) Revitalização dos Grupos de Jovens Rurais- 4S- para que haja ros no ato da operação, ocorrendo tão-somente por ocasião da venda do prouma renovação de mentalidade da juventude agrícola.
duto.

a
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lê o seguinte discurso.)A Comissão de Infra~Estrut'ura Cafeeira, e!n seu relatório final de estuSr. Presidente. Srs. Senadores:
dos realizados, deu as se_guintes sugestões:
A Rádio Brasiliense (AM) e a Rãdio Alvorada (FM) de Ribeirão Preto
, a} Que os io% (vir1.te por cento) da quota de contribuiÇão contidos na
Comissão de Comercialização e Consumo,, sejam destinados aos Municípios acabam de instalar Sucursal em Brasília, sob a direção do jornalista Luiz So~
produtores nos segUintes melhOramentos: Eletrificação e Telefonia Rural, Es- !ano.
.O Diretor-Getente dessas Emissoras, Cid José Machado dos Santos. a
colas,· Postos de Saúde, Estradas, Sistema viârio interno das propriedades e
manutenção das r-odovias municipais de escoamento do produto; que na ela- p.ropósito desse empreendimento, destacou o seguinte:
boração do Plano de Aplicação participem os órgãos de representação da
"A Rãdio Brasiliense AM e a Rádio Alvorada FM chegaram
·
'
,
clâsse do& cafeicultores;
de Ribeirão Preto para a Capital Federal.
· b) Considerando que as eçlificaçõe~ na área·rural não produzem valori· O nosso objetivo, ao instalarmos S1,1cursal em Brasília, visa prização imobiliária e que o financiamento deve existir como medida de combamordialmente colher as informações e levâ-las em primeira mão aos
te ao êXodo; rural, 'sugerimos que os juros deste financiamento se}am total- ·
nossos ouvintes.
mente subsidiados peló Governo Federal e o fi11:.anciarilento seja d_e 100%
Informações seguras; verdadeiras, desprovidas de qualquer co(cem por cento).
·
notação político-partidária, porém, claras e objetivasl dentro do
• Depois desta .despretenciosa "análise geral. dos problemas e das principais
mais rigoioso princípio de ética jornalfstica.. ·
·ocorrênciasrverificadas durânte este III Seminário·do Café no Norte·Capixa-.
E transportar essas informações para mais de 4 milhões de ou. ba, não poderia ser .dado outro sentido a este memorial_ senão o de fazê-lo
vintes, eSpalhados em uma região composta de mais de 100 cidades
1
chegar às autoridades constituídas e responsáveis por este tão importante ~e
dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
ter da econol'f1ia nacional, 'patà.que as mesmas pudesr:;em refl~tir e sentir de
Os atos presidenciais e ministeriais, os projetes e discursos par·
perto as reivindicações da sofrida classe do$, cafeicult~res capixabas ..
lámentares, as notícias de bastidOres e o enfoque político e admiFaze'm.os um apelo v-Ceffiente para que sejam tomadas as necessârias
nistrativo s~rão amplamente- divulgados através de nossas Emisso~
prb~idência~ a fi111- de vermos concretizadas as sugestões Cont!das neste d_oras, que reserVam, tanto em onda média quanto em fiequência mo"umeiito e que possam elas merecyr as autoridadeS do nosso País as melhores
dUlada, amplo esp~ço informativo."
·
atençõe~ e que sejam encontradas soluções adequadas para os problemas aqui
Com os noSsos êumprimentos à operosa população de Ribeirão Preto,
enfocados. l '
saudamos a oportuna iniciativa'das Rádios Brasiliense e Alvorada, formulanSala das Sessões,
·
. Colatina, 20 e 21 de seteinbrQ de 1979: _:_ Nahum da Silva Soelro, Presi- do votos de completo sucesso na sua tarefa de comunicação social.
dentç da Coopõrativao Agrãria de Colatina.- Eduardo Glazar, Coordenador
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
· do III Seminãri<> do Café ilo Norte Capixaba."
Senador Cunha Lima.
·
E•seguem as assinatUras. (M~ito be~!)
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Ú o seguinte dis,curso.)- Sr. PreO SR. PRESIDENTE,·(Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre sidente, Srs. Senadores:
Sen8.dor Gastão Mlll~er.
'
·
· Registro, com pesar, nos Anais da Casa, através deste pronunciamento,
O SR. GASTÃO MÜLLI\R (ARENA- MT. Lê o seguinte discurso.) o f~ecimento hoje, em minha cidade de Campina Grande, do decano dos advogados campinenses e, possivelmente, de toda a Paraíba, o doutor Octávio
- Sr. Presidente, Srs. S~nadores:.
· · ·.
No di~ 26 de outubro últiffi.ot a cidadç de Alto Araguaia, em Mato Gros- Theodoro de Amorim.
. Nascido em Barra de Santan~, Município de Cabaceiras, no dia 7 de jaso., comemorou com grandes festividades o 4J9"anivei-sâ.rio de emancipação
neiro de 1897, ainda jovem mudou-se_ para Campina e, enfrentando grandes
r política,. ·
'
'
• V árias aconteCimentos de ord~m administrativa ~ocial devem ter-se dificuldades, fez ali os seus primeiros estudos, conseguindo bacharelar-se na
1
dadp naquela data, em decorrência da. programação preestabelecida. Alto tradicional Fa~uldade de Direito do Recife, em dezembro de 1925.
Araguaia, St. PreSidente e'Srs. St:Ô.adbres; ê uma cidade e município plantado
Desde e'ntão; Octávio Amorim só teve um oficiO - a advOcacia. Dele se
na" maÍ'gem do rio Araguaia, no primeiro terçO .do curso .deste grande rio. A poderá dizer o que se diz do grande Evaristo de Moraes: "foi advogado semtcidade"de Alto Aragúaia.fica aproximadamente a 50 Km das nascentes do pre". Durante cinqUenta anos, dedicou-se integralmente ao culto do Direito e
rio Arag_uaià, sendo divisa de ~ato·'orOsso com -Goiâs.
·
da Justiça, exercitando a sua inteligência privilegiada e a sua reconhecida cul~
'Aquçla região, 'Sr. Pre~idente e ~rs. Sen~dores era cobiçada pelos geia- turajurídica em favor dos seus milhares de constituintes, humildes ou abastanos que~sonhavam levar suas ter~as até às nascentes'do rio das Mortes;'rrias, dos, pelos quais lutava sem discriminação~ com" a mesma tenacidade e igual
no começo deste século o Goverqo âe Mato Grosso mandou cobrar impos- eficiência, desde as instâncias campinenses aos tribunais mais elevados do
tos para o Estas:fo, enfim, -estapelecer a Soberania mato~grossense na área, o nosso País.
Sr. Carlos Hugueney, qatriarca ~a família Hugue~ey, conhecido na região
MCstre de todos nós, advogados de Campina Grande, mesmo depois do
coq:Jo Major, Carlos.
'
____ _ .
seu jubileu i:le ouro,.coiriemorado em 1975, tendo fechado oficialmente o esDeve-se a ele, a quem iendo mirlhas hqmenageliSh-sua memória, a posse critório, continuou como consultor de colegas mais jovens, e até indo ao Fodefinitiva da região,' como Estadó de Mato Grosso, até àS margens do rio rum quase t~das as semanas, tal o seu amor à profissão que abraçou. Seus arAraguaia. \
·. ' ' ,
_
g\J.tos pareCeres sempre foram disputados. Seus arrazoados eram acatados e
Cidade tipicamente de pecuaristas,. atualment~, nestes últimos cinco· respeitados, mesmo quando não aceitos pelos julgadores, pois a sua responsaanos, 'desen-volveu uma grande agricultura, especialmente de arroz, sendo bilidade profissional e a sua competê·ncia eram de todos conhecidas .
.. hoje grande a piodução desse c~eal e.de outros, gr'aças à imigração de sulisNunca aceitou ser nomeado para qualquer função pública, embora tetas, especialmente dp -gaúchos. ' r
•
Que sejam bem-vindos a Matd Gros,so e~ Alto Araguaia os irmãos do nha sido político de_ intensa atuação, durante grande parte de sua vida, amigo
·íntimo, colaborador e conselheiro de vários prefeitos, de interventores e de
Sul e~de todo o Brasil. r
•
Outra coisa, Sr. PresiQenté e.Srs. Senadores: Alto Araguaia tem no seu govern·adores da Paraíba.
Foi conselhei~o municipal em Campina Grande, na década de 1930, e de1 Mtmicípio a Cachoeira de Couto M~galhãe~, !m~nso potencial hidrelétrico
que será, fatalmente, •aproveitado pela ELETRONORTE, que já estuda o pois, de 1947 a 1951,·exerceu a deputação estadual com tanto brilho, tanto viaproveltamênto da rlq~eza' energ#ie3; do fio, n~ seu curso entre Alio Ara- gor, tanta coi"agem cívica e pessoal que, exercendo a l~derança do Partido Soguaià e Araguaian3, abaixo <ie B~rr_a do Garça~, com a previsão do forneciw cial Democrãtico, na Assembléia Legislativa da Paraíba, recebeu da Imprensa a denominação muito própria de "O Tigre do PSD" .
. menta de aproximadarríente um milhão. e duzentos mil K w de energia.
J;nvio, Sr.' Presidente e ~rS. Sên.ad6res, e,fuSivos parabéns ao povo de
Cidadão honorário de Campina Grande, participou com entusiasmo e
Alto,Araguaia, filhos da terra o,u por a<:foção, pelo feliz evento, através dos vibração de todos os movimentos promovidos em favor do desenvolvimento
seus ~egítimos represent.a.ntes - o S.r. Prefeito Municipal e nobres Srs. vere.a- da Cidade e da Região, nos últimos 60 anos.
dores - fazendo Vbtos para que Alto Aragllaia, cada Vez mais, marche na
Não pude comparecer ao sep_ultame_nto do meu velho e querido amigo,
s'enda ·do progresso. .
' .
·
.
mas' transmito, daqui, à D. Olga Magalhães de Amorim, sua companheira de
'Era ,o que tinha a dizer: (Muito bem!)
toda a vida, e aos filhos Octávio Augusto e Ophelia, advogados; Odete e Ol~
b SR. PRESIDENTE (Jo,rge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre ga, professoras; Onaldo, economista; Otc:m, engenheiro; Osita e Oto, genros,
nor.as, -netos e parehtes, ininhas mais sentidas condolências.
·
Senador Francó Montoro.

e
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Muito poderia dizer sobre Octãvio Aniorim, mas jamais traçaria um per- de ter dado origem a um clima de intranqUilidade entre os próprios funciofil completo desse Advogado, com letra maiúscula, cuja inteligência, dignida- nârios da VASP, como também entre seus usuãrios, entre os fornecedores,

de e espírito público honram sua pequena vila natal, orgulham Campina nos próprios meios financeiros, em todas as áreas, enfim, ligadas àireta ou
Grande e dignificam a Paraíba.
indiretamente ao serviço de transporte aêreo.
Por isso mesmo, trago, neste momento, para esclarecimento desta Casa e
Era o que tinha a dizer.
O SR.~ PRESIDENTE (Jorge Kalume) -~Concedo a palavra ao nobre da.opinião pública, a palavra serena do atual Presidente da VASP, o economista Geraldo Meira Silva, que tem dado o melhor de sua inteligência ao deSenador Amaral Furlan.
senvolvimento das associações de classe como a Federação do Comércio, a
O SR. AMARAL FURLAN (ARENA- SP. Lê o seguinte discurso.)- Associação Comercial, à iniciativa privada e que, hâ alguns meses, dedica-se
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de tempo integral ao profundo desafio que representa a VASP e à solução dos
Neste mês de novembro de 1979, a Viação Aérea São Paulo- VASP es- seus problemas.
tá completando 46 anos de idade.
O fato é que a V ASP entregou a terceiras a administração de todas suas
Quero, por este motivo, tornar público meu voto de congratulações com Bases espalhadas pelo Brasil inteiro, com a exceção única de São Paulo, e essa
essa magnífica empresa que, nascida em São Paulo, presta os mais inestimâ- atitude acabou levando a empresa aos tribunais, em virtude de uma ação poveis serviços a todo o Brasil.
pular que contra ela foi movida pelo Presidente do Sindicato dos Aeroviârios.
A VASP, com sua frota de 25 .. Boeings", pousa e decola 190 vezes a cada Aquele órgão representativo dos trabaihadores das empresas aéreas estâ
dia, dentro do _território brasileiro.
questionando na Justiça as vantagens ·da alteração administrativa, ação essa
Ela serve a 22 Estados, a 3 Territórios e ao Distrito Federal, com uma que tem recebido ampla publicidade e - porque não dizer - tem sido tamrede de linhas aéreas de 41.951 quilômetros de extensão, rede esta que respon- bém motivo de explorações.
de, em grande parte, pela efetiva integração do território nacional.
Suc_ede, porém, que a atual Diretoria da VASP é integrada por homens
No ano de 1979, essa empresa aérea, transportando--cerca de 3,2 mi- da mais alta competência, por cidadãos da mais inatacável honorabilidade e
lhões de passageiros, estâ promovendo o desenvolvimento. E sua atuação não tem tido- posso garantir- o mais extremo cuidado em não prejudicar tan~
se limita às fronteiraS do Brasil, eis que a V ASP goza de um conceito interna- to aqueles pequenos empresários que assumiram, pelo Brasil inteiro, a cam~r
cional. Ela leva para Nova York, para Paris, Madrid, Santiago, Bonn, Tó- cialização d_o_s assentos oferecidos nos aviões da empresa, como também não
quio e Frankfurt, através dos escritórios que mantém nessas cidades, o nome tem descurado de preservar o patrimônio da VASP, patrimônio que não lhe
do nosso País. Ela divulga lã fora a potencialidade turística do nosso Brasil, pertence. porque pertence ao povo de São Paulo, porque pertence ao Brasil,
contribuindo em muito para atrair o viajante estrangeiro, para prolongar sua porque pertence ao povo brasileiro.
estada em nosso território, o que representa importante fonte de divisas.
E é neSse -ponto CfUé chamo ·a atenção -dos Srs. parlamentares, fazendo
Mas, embora prestando serviços dos mais destacados, a VASP não estâ um apelo para que não permitam a exploração infelizmente existente, explosatisfeita, ainda. Ela busca metas cada vez mais ambiciosas e ain<,f_a nos próxi- ração que é movida por grupos interessados em tumultuar a questão, por inimos dias, pois a 28 de novembro, para ser exato, vai inaugüra-r, em São Pau- mi_gos da empresa, que buscam perturbar a condução do delicado problema,
lo, no Aeroporto de Congonhas, o mais moderno terminal de cargas de toda impedindo que se atenda, como é necessário, à defesa dos interesses da ema América Latina.
presa.
Não posso deixar de me referir, por isso, aó desempenho da atual DireA atual Diretoria da VASP que- repito- foi escolhida pelo Governatoria da empresa que, poucos dias após a posse do governador Paulo Maluf, dor Paulo Maluf entre o que há de melhor na sociedade paulista, tenho a cerjã determinou a aceleração das obras desse terminal, prevendo acertadamente teza de que saberá, neste momento, assegurar o real interesse da Viação
que o desenvolvimento nacional se refletiria na demanda do transporte de Aérea Paulista, e, Sêm prejudicar os atuais concessionários dos serviços da
carga aérea.
VASP, corrigir, com mão firme e sem tergiversações, as distorções criadas
E a prova de que essa decisão foi acertada, a comprovação de que a ante- por contratos que, acredito mesmo, sejam leoninos contra os interesses do
cipação da entrada em funcionamento dõ novo terminal era profundamente povo brasileiro, o verdadeiro acionista majoritário da V ASP.
oportuna, jã a tem a Unidade de Estatística da VASP: de janeiro a setembro
Mas, não quero que minhas pa(avras sejam tomadas como parte de uma
do corrente ano, a carga aérea embarCada pela empresa, no Aeroporto de
Congonhas. cresceu exatamente 131, 6; vale dizer, mais do que dobrou, de- campanha contra as representações. Essa questão é, hoje, um problema sub
judice, que está sendo conduzido Cóm serenidade absoluta pelo presidente da
monstrando a imensa e ai rida não mensurada dimensão d~sse novo mercado,
VASP, o economista Geraldo Meira Silva.
que apenas agora começa a ser devidamente explorado.
Cabe-me registrar, aqui, uma feliz coincidência. A Diretoria que tamaAssim, no momento em que a VASP completa quase meio século de exisnha visão estã demonstrando com relação aos negócios da VASP, foi escolhi- tência- e nesse meio século sabemos bem os inestimáveis serviços que tem
da e empossada pelo mesmo homem que comandou o processo de explosivo prestado à Nação- é oportuna que se destaque o nome da Viação Aérea São
Paulo corno a maior empresa aérea doméstica entre todas as congêneres do
crescimento da Viação Aérea São P;aulo, hâ poucos anos passados.
Realmente, o atual Governador Paulo Maluf era Secretário dos Trans- mundo inteiro, uma empresa tão grande e de tamanha importância, para este
portes do Governo do Estado de S_ãp Paulo quando comandou o processo País, que não pode ser afetada por campanhas movidas por interesses menoda aquisição dos primeiros '"Boeings 737", que tão bons r~ultadas demons- res.
trariam, e que iniciavam o prOcesso de padronização que tornou tão lucrativa
E uma empresa que, mesmo grande, crescerá mais ainda a partir de agoessa empresa aérea, a ponto de, hâ exatamente 7 anos, não ter tido ela necessi- ra. Cabe, aqui, uma mensagem de reconhecimento ao Ministro Délio Jardim
dade de aparte algum de capital do Governo do Estado, gerando os recursos de Mattos que, logo ao aiSumir a política aeronáutica brasileira, entendeu esnecessârios para pagar as aeronaves adquiridas e conseguindo dar lucro, inin- tar por merecer a V ASP um aumento de sua frota. Por isso· mesmo
terruptamente, jã hâ oito anos.
· ··
concedeu~ lhe de imediato a autorização necessãria para que possa adquirir
Foi ainda na administração do então Secretâri_o Paulo Maluf que a quatro novos "Boeing-727 Super 200" ,-que vão significar uma melhora subsVASP ingressou na era dO computador, montando o par_que de computado- tancial no atendimento do transporte aéreo nacional e, posso asseverar, mui~
res que permite, hoje, a interligação imediata e simultânea _das 33 bases que a to especialmente beneficiará Brasília.
empresa mantém em toda o Brasil, e garantindo a resposta, em segundos, das
Uso, aqui, o testemunho dos membros do Congresso, costumeiros viaconsultas e reservas solicitadas, através de terminais-vídeo que, aCredito, to- jantes do ar. Todos nós sabemos-perfeitamente o que representa de prejuízo
dos os Srs. Parla_rnentares têm vistO ein funcionamento, e dos quais tem-se va- uma frota aérea subdimensionada, diante do explosivo aumento da demanda.
lido não poucas vezes.
Qual o parlamentar que jâ não enfrentou problemas ao procurar, no início da
Hâ um fato, todavia, que não p·osso deixar passar em branco, no mo- semana, reservar um lugar que-seja, nos sUperlotad_os aviões que voam para
mento em que se comemora o 469 aniVersário dessa empresa aêrea. É ele a Brasília.
profunda determinação da atual Diretoria da VASP no sentido de corrigir
Pois a aquisição dos novos aviões pela VASP, que jâ estão em fase de
uma distorção ex!stente, distorção esta que não só estava trazendo prejuízos fabricação e deverão estãr Vo<iildo nos céus brasileiros no segundo semestre
imensos ã V ASP como, também - não tenho dúvidas em afirmar- chegava do ano que Vem, representarão muito em ternios de solução para as dificulda~
a comprometer até mesmo o seu futuro.
des infindáveis de obtenção de lugares a bordo. É mais um serviço que a
Refiro-me ao polémico problema das representações.
VASP presta ao Brasil, ao se preparar para a incorporação à sua frota aérea
Esse problema, que é de conhecimento de todos os presentes, tem sido de quatro unidades, cada uma das quais com capacidade para o transporte de
motivo de exploração política, tem gerado profundas incompreensões, além !52 passageiros. É um presente que, aó contrãrio do usual, a aniversariante
I
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DiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~' 258, de 1979O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseri· DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980- partes referentes à Secfetaria de Saúde e à Secretaria
tos.
de Serviços Sociais, tendo
Nada mais hav.endo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designanPARECER, sob n' 815, de 1979, da Comissão:
do para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convoca- do Distrito Federal, favorável, com emenda que apresenta, e voto em
da, a seguinte ·
separado do Senador Itamar Franco.

-3-

ORDEM DO DIA

DiscuSsão, em turno único-,- do Projeto de Lei do Senado n9 258, de 1979-lDF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito· Federal para o exercíDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~' 258, de 1979- cio financeiro de 1980, nas partes relativas à Secretaria de Viação e Obras e à
DF, que estima a Receita e fixa a DeSpesa dO Distrito Federal para o exercí- Secretaria de Serviços Públicos, tendo
cio financeiro de 1980- parte; referente à Secretaria de Educação e Cultura,
PARECER, sob no 816, de 1979, da Comissão:
tendo
- do Distrito Federal, favorâvel, com uma emenda que apresenta.
PARECER, sob no 814, de 1979, da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã encerrada a sessão.
-do Distrito Federal, favorável, com emenda que apresenta, e voto em
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)
, separado do Senador Itamar Franco.

ATA DA 203~ SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1979
P Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDltNCIA DO SR. JORGE KALUME
ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. são previdenciãria, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com amorte da beneficiária.
SENADORES:
Art. 311 A despesa decorrente desta lei correrã à conta de Encargos GeAdalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles rais da União -'Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
- Evandro Carreira.- Raimundo Parente-- Gabriel Hermes- Jarbas PasArt. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
sarinho.- Alexandre Costa- Henrique de ta Rocque- José Sarney- AlArt. 59 Revogam-se as dispos.ições em cónti'ário
berto Silva -.Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
MENSAGEM No 248, DE 1979
Lins- Agenor Maria - Dina!te Mariz- Jessé Freire- Cunh3 LimaHumberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
.. Luiz <:avalcante- Teotônio Vilela---:- Gilv:an Rocha- Lourival BaptistaNos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elePassOs Pôrto - Jutahy Magalhães:.__ Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso - vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de MoJoão Calmon - Moacyr Dal!a - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nel- tivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, o anexo projeto de lei
son Carneiro - Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murílo Badaró- que .. concede pensão especial a Cleide Severino Ribeiro? e dã outras provi~
Tancredo Neves':- Amaral Furlan- Franco Montoro - Henrique Santillo dências".
- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo
Brasília, 14 de agosto de 1979. - João Baptista Figueiredo.
- Merides Canal~ - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - Affonso Ca- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 030jGM6, DE 12 DE ABRIL DE 1979,
. margo -José Richa .- .Jaison Barreto- .Lenoir Vargas- Paulo Brossard DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA.
- Pedro Simon - Tarso Outra. ·
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Cleide Severino Ribeiro, brasileira, solteira. residente; e domiciliada na
o SR. ~;'RESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o Rua São Salvador n9 t:557, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, foi atincomparecimento de .58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro gida por estilhaço da aeronave. FS-4435, pertencente ao 19 Grupo de Aviação
aberta a sessão.
de Caça, acidentada no dia 19 de novembro de 1970 quando fazia demonsO Sr. 19-SecretáriO irã proce'Qer à leitura do Expediente.
tração aérea naquela cidade.
2. A vítima, que pertencia à firma encarregada da limpeza do aeropor~lido. o seguinte
to '"Eduardo Gomes", no momento do acidente encontrava-se na parte externa da estação de passageiros, a poucos metros do local onde se verificou o
EXPEDIENTE
choque da aeronave contra o solo e ocorreu a imediata explosão de seus moOFICIO
tores.
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
3. Hospitalizada em Uberlândia mesmo, em estado grave, pode D•
do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
C1eide recuperar-se, lentamente, e, ao mesmo tempo, esperar pela cicatrização dos membros inferiores amputados.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 84, DE 1979
4. Tornada possível a remoção da paciente, e isto aconteceu em 8 de fe(n' ).598/79, na Casa~de origem)
vereiro de 1971, a complementação de seu tratamento ficou a cargo do HospiDe iniciativa do Senhor Presidente da República
tal de Aeronáutica dos Afonsos, no Rio de Janeiro.
Concede pensão especial a Cleide Severino Ribeiro e dá outras provi~
5. Pernas mecânicas fornecidas pela Aeronáutica não estão sendo usadências.
das pela vítima, por lhe provocarem desconforto e ferimen~os por ·causa de
desajuste técnico, segundo informou em requerimento em que pleiteou a coO Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É concedida a Cleide Severino Ribeiro, filha de Geovane Seve- locação de pernas mec~nicas nos Estados Unidos da América e uma suplerino Ribeiro e Tereza Ferreira dos Santos, considerada invãlida, em conse- mentação de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqUenta mil cruzeiros) à indenização
qüência do acidente ocorrido com avião da Força Aérea no dia 19 de no- que lhe coube na forma dos arls. 103 .e 117 do Código Brasileiro do Ar.
6. Além da indenização devida Cr$ 56.160,00 (cinqUenta e seis mil cenvembro de 1970, no Aeroporto ''Eduardo GOmes" em Uberlândia, Minas ~
Gerais, pensão especial, mensal, equivalente a duas vezes ~ maior salário to e sessenta cruzeir9s), com que ainda não se conformou a vitima, este Ministério arcou com despesas adicionais a que não éstava obrigado, no valor
mínimo do País.
Art. 29 O benefício instituído por esta lei é intransferível e inacumulá- de Cr$ 18.969,72 (dezoito mil novecentos e sessenta e nove cruzeiros e setenta
vel com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pen- e dois centavos), em atendimento ao aspecto social do problema.
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7. Aposentada por invalidez, D. Cleide percebe proventos do Instituto
Nacional de Previdência Social, conforme declaração de Agente Administrativo de Uberlândia, dàtada de 4 de maio de 1978.
8. Mesmo assiin, outrOs problemas passaram a afligir D• Cleide, em
decorrência da incapacidade:- de natureza sentimental quando teve desfeito
seu noivado; de natureza moral por necessitar de ajuda para sua própria locomoção e a prática da maior parte de seus hábitos existenciais. Devido a isto, a pensão-mensal que percebe torna-se insuficiente para seu sustento.
9. O exposto, Senhor Presidente, e mais a triste situação da vítima
levam-me a submeter ao superior julgamento de Vossa Excelência o anexo
Anteprojeto de lei, que concede pensão-especial a O. Cleide Severino Ribeiro.
Aproveito a ocasião para renovar a Vossa Excelência a expressão do
meu mais profundo respeito. - Délio Jardim de Mattos. Ministro da
Aeronáutica.

ÍÀ

Comissão de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, o projeto de lei que será lido pelo Sr. }9-Secretário.

Novembro de 1979

Dispondo sobre a espécie, a proposição prevê que o número e as prerrogativas dos delegados de empresa serão fixados através de acordos ou convenções coletivas.
Estabelece, ainda, o projeto que tanto ao delegado sindical quanto ao delegado de empresa, é assegurado o direito à denominada estabilidade provisória, nos moldes previstos no art. 543, da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de que esses possam atuar livremente, sem sofrer pressões por parte
dos empregadores.
A medida ora preconizada inspirou-se em sugestão que nos foi oferecida
pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha de
São Paulo, São Caetano do Sul e Santo André.
Safa das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943
A prova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o Ministro do Trabalho e
Previdência Social poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacioPROJETO DE LEI DO. SENADO N• 337, DE 1979
nais.
Assegura aos sindicatos o direito de instituir delegacias ou no§ 19 O ministro do Trabalho e Previdência Social outorgarã e delimitará a base territorial do sindicato.
mear delegados de empresas, em suas bases territoriais.
§ 29 Dentro da base territorial que lhe for determinada é facultado ao
O Congresso Nacional decreta:
sindicato instituir delegacias ou seções para melhor proteção dos associados e
Art. 1• O§ 2• do art. 517, da Consolidação das Leis do Trabalho, aproda categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada.
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação:
~

lido o seguinte

"Art. 517.
§ 29 Dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao sindicato institui!" delegacias ou nomear delegados de
empresas para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profisSional ou profissão liberal representada."

Art. 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou
seções instituídas na forma estabelecida no § 29 do art. 517 serão designados
pela diretoria dentre os associados radicados no territóriO da correspondente
delegacia.
( À.s Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto que vem de ser lido
Art. 2• O art. 523, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a viger com a seguinte serã publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
redação:

São lidos e aprovados os seguintes
'"Art. 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias e os delegados de empresas, a que se refere o§ 29 do art. 517,
REQUERIMENTO N• 468, DE 1979
serão designados pela diretoria dentre seus associados radicados no
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
território da correspondente delegacia.
§ 19 Os sindicatos poderão nomear delegados em número interstício e pr~via distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
105, de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar o monigual ao dos membros efetivos da diretoria.
§ 29 O número e as prerrogativas dos delegados de empresa tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
serão fixados através de acordos ou convenções coletivas.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Saldanha Derzi.
§ 39 Aos delegados sindicais e delegados de empresas são asseguradas as garantias previstas no art. 543, desta Consolidação."
REQUERIMENTO N• 469, OE 1979
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa d~
disposições em contrário.
interstício e prévia diStilõuição de avulsos- para o Projeto de Resolução
n9 106, de 1979, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
J ustiflcação
a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem
Desde os idos de maio de 1943, quando foi editada a Consolidação das do Dia da sessão seguinte.
Leis do Trabalho, que contém as regras segundo as quais os sindicatos devem
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979.- Saldanha Derzl.
ser estruturados, organizados e administrados, o Brasil sofreu, sob todos os
REQUERIMENTO N• 470, DE 1979
aspectos, preponderantemente o econômico, substanciais transformações.
Em verdade, a legisláção concernente aos sindicatos não acompanhou o
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
desenvolvimento industrial do Pafs e a natufal evolução e necessidade de ex- interstício ·e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
pansão das entidades sindicais.
107, de 1979, aUtoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a elevar o
No atual contexto, é inadmissível que uma dlretoria de apenas sete montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da
membros possa adminiStrar o sindicato que, freqUentemente, atinge enorme sessão seguinte.
área territorial, com vãrios milhares de associados.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979.- Saldanha Derzi.
ImpõeMse, por conseguinte, permitir"--se--a dinamização da atividade deREQUERIMENTO N• 471, DE 1979
senvolvida pelos sindicatos, especíãlmente através de suas delegacias,
autorizando-se sejam integradas por dirígerltes em número igual ao dos
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
membros efetivos da diretoria sindical.
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
Por outro lado, deve ser criada, com urgência, a figura do delegado de_ 109, de 1979, autoriza a Prefeitura Municipal de SãO Paulo (SP) a elevar o
empresa, o -qual, presente no local de trabalho, terá excelentes condições de montante de sua divida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da
conhecer os problemas e as reivindicações dos integrantes da categoria, repre- sessão seguinte.
sentando, junto às empresas, seus interesses.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979.- Saldanha Derzl.
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ral para o exercício financeiro de 1980- parte referente à Secretaria
REQUERIMENTO N• 472, DE 1979
de Educação e Cultura, tendo
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
PARECER, sob no 814, de 1979, da Comissão
interstício-e--prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
-do Distrito Federal, favorável, com emenda que apresenta, e
I 10, de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar o monvoto em separado do Senador Itamar Franco.
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sesO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência esclarece que,
são seguinte.
nos termos do§ 31', do art. 413, do Regimento Interno:
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
"Serâ final o pronunciamento da Comissão sobre as emendas,
REQUERIMENTO N• 473, DE 1979
salvo se 1/3 (um terço) da composição do Senado requerer a voNos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
tação, em Plenário, de emenda por ela aprovada ou rejeitada."
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
Em discussão o projeto. (Pausa.)
I I 3, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra, encerrarei a
o montante de sua dívida conSolida, a fim de que figuere na Ordem do Dia da
discussão. (Pausa.)
sessão seguinte.
Encerrada.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
Em votação.
REQUERIMENTO N• 474, DE 1979
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro di~I?ensa de
A matéria vai à Comíssão do Distrito Federal pàra a redação final.
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
I 14, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS) a eleO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
var o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258,
Dia da sessão seguinte.
de I979wDF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito FedeSala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
rai para o exercício financeiro de 1980- partes referentes à SecretaREQUERIMENTO N• 475, DE 1979
ria de Saúde e à Secretaria de Serviços Sociais, tendo
PARECER, sob n• 815, de 1979, da Comissão
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
9
-do Distrito Federal, favorável, com emenda que apresenta, e
interstício e prévia dísüibuição de avulsOs para o Projeto de Resolução n
voto
em separado do Senador Itamar Franco.
115, de 1979, que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar o montante de sua dívida consolidada interna e a garantir empréstimo _d~ Empresa
Em discussão.
de Saneamento de Mato Grosso do Sul- SANESOL, a fim de que figure na
Se nenhum dos Srs. Sen_adores deseja fazer uso da palavra, encerrarei a
Ordem do Dia da sessão seguinte.
·discussã'o. (Pausa.)
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
Está encerrada.

Em votação, nos termos do parecer.
REQUERIMENTO N• 476, DE 1979
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauNos termos do artigo 313 do RegimentO ínterno, requeiro di_sptmsa de sa.)
interstício e prévia distribuição d"e avulsos paTa o Projeto de Resolução n9
Aprovado. A matéria vai à ComiSsãO. do Distrito Fe-:i.~nd para redação
I 17, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a
finaL
elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 3:
do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 8 de.novembro de 1979. - Saldanha Derzi.
Discussão, em turno único, do Projeto de l ·~i ou ~cnado n9 258,
de 1979-DF, que estima a Receita e fixa a Desp.:~·'l: do Distnto FedeREQUERIMENTO No 477, DE 1979
rai para o exercíCio financeiro de 1980, nas partes reiativas à SecreNos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
taria de Viação e Obras e à Secretaria de Serviços Públicos, tendo
interstício e prévia diStribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n~'
PARECER, sob no 816, de 1979, da Comissão
118, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
-do Distrito Federal, favorável, com uma emenda que apre(BA) a elevar o· montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na
senta.
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Em discussão.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. -Saldanha Derzi.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
REQUERIMENTO No 478, DE 1979
Está encerrada.
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
Em votação, nos termos do parecer.
_
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau120, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena (MG) a ele- sa.)
var o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do_
Aprovado. A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para a redação
Dia da sessão -seguinte.
final.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979.- Saldanha Derzl.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estã esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. Concedo a palavra ao nobre Senador t-ranco MontoREQUERIMENTO N• 479, DE 1979
ro.
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro disp_ensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução.n11
O SR. FRANCO MONTORO (MDB -SP. Lê o seguintediscurso.)121, de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar o A cidade pau!ista de Ma tão- 50 mil habitantes e mais de 1Omil operáriosmontante de sua dívida co-nsolidada, a fim de que fig:ure na Ordem do Dia da é um centro produtor de riquezas, mas con_tirilla Sem um míniino de assistênsessão seguinte.
- cia dos Poderes Públicos. Não tem sequer um posto do INPS.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
Em Matão está instalado o maior parque industriai da região Araraquaw
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Aprovados os requerimentos, rense, mas sua população, para obter assistência médica, vê-se obrigada a viaw
as matérias a que se referem figurarão na Ordeni do Dia da sessão seguinte. jar para outras localidades, enfrentando chuva, sol, frio, fome, para conseguir
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se â
um cartâo de consulta n"o ff,fPS. E asiornad'as se repetem porque não é fácil o
atendimento.
ORDEM DO DIA
Considerando que a saúde pública, mais do que um dever é uma abri~
Item 1:
gacão do Estado, reclamamos, da tribuna do Senado, providências do MinisDiscussão, em turno únicO, do P~OjetO de Lei -dO Senado n9 258,- tério da Previdência e Assistência Social para a rápida instalação de um Posto
de 1979~DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fede- do INPS em Matão.
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Mas, o abandono do Município não se restringe à saúde pública.
Apesar de contar com grandes fábricas de implementas agrícolas e importantes indústrias citrícolas, não hã em M-ãtãO urna escola profissionalizante, a fim de atender à crescente demanda de mão-de-obra especializada.
Outros aspectos negativos: a falta de obras viárias, principalmente viadutos sobre vias férreas está prejudicando o desenvolvimento da cidade; e, o
precário sistema de abastecimento de gêneros de primeira necessidade exige a
instalação de mercados populares para atendimento à população carente.
Transmitimos às autoridades competentes o fundamentado apelo da Câmara Municipal de Matão, que representa a aspiração de toda a população
da região.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Novembro de 1979

to de Lei do Senado n9 I, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que inclui no
conceito de ensino de I 9 grau, para fins_ do disposto no art. 59 da Lei n9 5.692,
de 11 de agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade inferior a sete anos,
tendo
PARECERES, sob n•s 192, de 1977, 217 e 592, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela injuridicidade,
com voto vencido, em separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido
dos Senadores ltalívio Coelho e Dirceu Cardoso; 29 pronunciamento: freexame solicitado em plenãrio), pela inconstitucionalidade e injuridicidade com
voto vencido dos Senadores C~nha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e
Tancredo Neves, e votando pela inconstitucionalidade o Senador Helvfdio
Nunes; 39 pronunciamento: pela injuridicidade.

-7-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tratar
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 105, de 1979 (avou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, a se- presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 873,
de 1979), que autoriza o GovernO do Estado de Alagoas a realizar operação
guinte
de empréstimo externo no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões
ORDEM DO DIA
de dólares norte·americanos) para financiar setores prioritários daquele Estado.
tef!do
-IPARECER, sob n• 874, de 1979, da Comissão:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Leite Chaves, s-olicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér-8cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado FeDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 106, de 1979 (aderal, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 875,
-2de 1979), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realiVotação, em turno único, do Requerimento n9 449, de 1979, do Senador zar operação de empréstimo externo no valor de USS 20.000,000.00 (vinte miHumberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, lhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar programas prioritado discurso proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Che- rios do Estado, tendo
PARECER, sob n• 876, de 1979, da Comissão:
fes do Departamento de Pessoal do Exército, por ocasião de solenidade co- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
memorativa do aniversário daquele setor do Ministério do Exército.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 435, de 1979, do Senad.or
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação em c?njunto o ProJeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n• 397 j75, na Casa de ongem), que auto·
riza 0 Poder Executivo a instituirª Fundação Nacional para o Menor Excepcional- FUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Scna?o
n9 124 de 1979 do Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assistência 'ao exce~cional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dã outras providênci~s.
-4Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n9 1~4, de
1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara os professo:es d.e deficientes

-9Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 107, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
877, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a elevar em Cr$ 124.487.345.30 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 878, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 109, de 1979 (aauditivos-ãõs- hãbilitãdos em magistério espeeia} -de -exeepc16nats-;- -ten-do-- presentado pela Comissão de Economia oomo -conclusão--d-e-seu- P--arecer-J19
881, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar
PARECERES, sob n•s 820 a 823, de 1979, das Comissões:
- de Constitui.;ão e Justi.;a, pela constitucionalidade e juridicidade; em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
- de Educa.;ão e Cultura, favorável;
PARECER, sob n• 882, de 1979, da Comissão:
- de Serviço Público, favorâvel; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
- de Finanças, favorável.
-11-5Discussão, em turno úníco, do Projeto de Resolução n9 110, de 1979 (aPROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
presentado pela Comissão de Economia -como conclusão de seu Parecer n9
(Tramitação conjunta com o PLS n• I, de 1977)
883, de 1979), que autoriza o Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 3.446.100,00
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· (três milhões quatrocentos e quarenta e seis mil e cem c~zeiros) o montante
dade e juridicidade, nos termos do art. 295 do Regimento Interno), do Proje- de sua dívida consolidada, tendo
to de Lei do Senado n9 218, de 1976, do Senador Franco Montoro, que deterPARECER, sob n• 884, de 1979, da Comissão:
mina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios em pro- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
gramas de educação pré-escolar e de primeiro grau, tendo
-12PARECERES, sob n•s 972, de 1976, 217 c 592, de 1979, da Comissão:
-de Constituicão e Justlca- 19 pronunciamento: pela inconstitucionaliDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 113, de 1979 (adade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro; 29 pronunciamento: presentado pela Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer n9
(reexame solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade, 889, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a devar
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Láz~ro Barbo- em Cr$ 299.559,866,40 (duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e cin·
za e Tancredo Neves; e votando pela inconstituCiOnalidade o Senador Helví- qOenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos)
dio Nunes; 39 pronunciamento: pela irij ui'idicidade.
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 890, de 1979, da Comissão:
-6- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1, DE 1977
{Tramitação conjunta com o PLS n• 218, de 1976)

-13-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaliDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1979 (adade ejuridicidade, nos termos do art, 296 dQ_Rep;imento Interno). do Prt>je-- presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
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891, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS) a
-20elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante
Discussão,
em
primeiro
turno
(apreciação preliminar de juridicidade nos
de sua dívida consolidada, tendo
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•
PARECER, sob n• 892, de 1979, da Comissão:
192, de 1979, do Senador Nelson Carriciro, que confere aos vendedores autô- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
nomos o direito ao· JJ'i' salário, e determiita outras providências, tendo
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
-14-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 115, de 1979 separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadores Fran(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 893, co Montoro e Raimundo Parente.
de 1979), .que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 455, de adiamento da dis790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cussão.)
oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montan1e de sua dívida consolidada
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão.
interna e a garantir empréstimo da Empresa de Saneamento de Mato Grosso
do Sul- SANESUL, no valor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
quatro milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e
três cruzeiros), tendo
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARPARECER, sob n• 894, de 1979, da Comissão:
REIRA NA SESSÃO DE 7-IJ-79 E QUE, ENTREGUE À REVI- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

-ISDiscussão, em turno único, do Projeto de Resoíução n'i' li7, de 1979
(apresentado pela Comissão de Economia corno doriclusão de seu Paiecer n'i' 897,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a
elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros e treze centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 898, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-16-

Discussão, ein turno único, do Projeto dC Resolução n'i' 118, de 1979
(apresentado pela Comissão de Economia como cOnclÜsão de seu Pare<:er o<? 899,
de 1979), que autoriza a Prefeitura -Municipal de São Francisco do Conde (BA) a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setentà e cinco milhões, quarenta
cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 900, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

e

-17DiscussãO, em turno único, do Projeto dé Resolução n'i' ÜO, de 1979
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 903,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de BarbaCena (MO) a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqlienta edois ceittavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 904, de 1979, da Comissão:
, - de Constituição e Justiça, p~la constitucionalidade e juridicidade.
-IS-

Discussão, .em tur-no único, do Projeto de· Re-solução n9 121, de 1979
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu_ Pare~
cer n"' 905, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqUenta e oito milhões, quatrocentos e setenta
e três mil cq.1.zeii'os) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 906, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constituéionalidade e juridicidade.

-19Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 267, de
1976, do 'Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de
projetas florestais, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Agricultura, cçmtrãrio; e
- de Finanças, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 462/79, do Senador !ta·
mar Franco, de adiamento da discussão.)

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Para encaminhar avotação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Teima a ilustre Bancada da situação com a presença desse projeto em
pauta. Já enfatizei, por inúmeras vezes, qUe o projeto se choca frontalmente
coln a orientação do atual Governo Federal, que é perquirir, analisar, somar
informações e dados para elaborar um projeto de colonização e aproveitamento florestal de toda a Amazônia.
Este projeto, que é da lavra do INCRA com Andrade Gutierrez, pretende uma alienação de 400 mil hectares, Sr. Presidente, quando o Governo está
estudando, estã elaborando um projeto de aproveitamento da floresta Amazônica que, ipso facto, iniplica em colonização. Estã havendo portanto uma
incongruência, estã havendo um choque.
A Bancada Governista no Senado teima em manter esse projeto em pauta, quando já deveria ter sido retirado, porque se choca com a própria orientação do Governo. O Governo está revendo tudo, tem dado uma demonstração de cautela". com relação a grandes projetes deiltro da biota amazónica.
Haja vista o Grupo Ministerial que foi constituído e esta elaborando um anteprojeto que deve vir a esta Casa, e deve ser exaustivamente debatido, conforme declara o próprio Ministro do Interior.
Apelo, mais uma vez, à Liderança que retire esse projeto. A Nação inteira está informando-se, a Nação inteira está. aplaudindo a posição do Governo. A posição do Governo ilão é esta da bancada da Maioria do Senado; não
é. O Governo está querendo encontrar um caminho que responda à verdadeira vocação amazônica para elaborar a equação do seu desenvolvimento. E
este projeto abrange 400 mn hectares, projeto de colonização. Que tipo de co~
Ionização? Ninguém sabe ainda, ainda é um segredo; o prório Governo não
sabe qual o módulo, quais as balizas para um projeto de colonização na Amazônia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto nos denuncia e nos compromete
nos foros intáriadonais de cultura e de planejamento. Não é possível que
com 2 milhões de quilômetros quadrados de cerrado estejamos a querer colonizar a Amazônia, depredando-a; devastando-a, sem nenhum conhecimento
daquele segredo. Por que esse projeto de colonização, quando nós temos
âreas carentes no Nordeste e em todo o cerrado? :b o próprio Governo quem
reconhece isto.
Eu não estou entendendo esta teimosia, e advirto os ilustres Senadores
que a Nação inteira nãO está alienada. Ela está tomando nota, e, mais do que
nunca, atenta a esta alienação de 400 mil hectares, que me parece ser uma
nova Jari que se quer construir em território Amazônico. Não hâ explicação
para a venda de 400 mil hectares, quando o Governo está estudando um projéto global de aproveitamento da Amazônia, para ser enviado ao Congresso.
Eu pediria aos meus ilustres Pares que aguardassem a chegada do anteprojeto governamental, onde 18 entidades de vários Ministérios se debruçaram durante alguns meses, procurando um modelo, e este modelo virá até
esta Casa. Nós teremos a oportunidade de debatê-lo, de exaurf·lo, de estudálo, e confrontá-lo com o que pretende a Andrade Gutierrez. Aceitar simplesmente um projeto forjado aos interesses da Andrade Gutierrez e aos interesses de uma instituição como o INCRA- que todos reconhecemos capitulou,
não solucionou coisa alguma - parece um pouco temerário. Eu pediria a
atenção dos meus Pares para que adiássemos, deixássemos amadurecer, até
que chegasse o projeto do Governo, que estã sendo elaborado pela Comissão
Interministerial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem!)
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

Lide r

MESA

Jorbas Pauarinho

Vice .. Lideres
Presidente

3•-Secretórlo

luiz Viana (ARENA- BA)

lourivol Baptista (ARENA- SE)

Aloysio Chave's
Jos~ lins
Aderbal Juremo
lamento JUnior
MfJacyr Oallo
Murílo Badoro
Saldanha Derzi ·

1 •-VJce-Presldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretárto

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA

Gastão MUller (ARENA- MT)

2'~'·VIce-Presldente

Líder

Dinorte Mariz (ARENA- RN)

Paulo Brossard

Vlce·Líderes

1•-Secretárlo
Alexandre Costa (ARENA -

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro Benevides
Orestes Quércio
Pedro Simon
Roberto Solurnino

Suplentes de Secretórios

MA)

Jorge Kalume {ARENA- AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)

2•-Secretário
Gabriel Hermes (ARENA -

Passos Pôrto (ARENA -

PA)

Titulares

COMISSOES

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - T8rreo
Telefone: 223-6244 e 225·8505- Ramais 193 e 257

1. Mendes Car:'lale

2. Jose lins
3. Eunice Michiles

SE)

Suplentes
ARENA
1 . Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ( 11 membros}
COMPOSIÇÃO

4. Vicente Vuolo

Presidente: Jesse Freire
Vice·Presfdente: Lozaro Borboza

MDB

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anexo 11 - Têrrea
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

1. Evondro Correi~a
2. Agenor Mario
3. Mouro Benevides

1. Marcos Fi-eire
2. Humberto Lucena

Titulares

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terça~·feir.:;~~, Os 10:00 horas
Local: Sala "Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelosio Vieira
Vice-Presidente: Leite Choves

1. Passos Pôrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedro»ian
.4. José Lins

MDB

1. EveiOsio Vieira
2. Leite Choves
3. José Richo

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniõe5: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Ane~o 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO
P~esidente: Mendes Canole
Vice-Presidente: Agenor Maria

(CAR)

MDB

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
L Jutahy Magolhàe5
2. Affonso Cc:irilargo
3. João Calmon

1. Jeise Freire
2. Jose SOrney
3. Paao$ Pôrto
4. Saldoltha Derzi

Suplentes
ARENA
1. José Guiomard
2. Tarso Outro
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Dallo

S. Affonso Comorgo
6. Murilo Badaro
7. Benedito Ferreiro

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Titulares

(CDF}

Presidente: Henrique de La Rocque
l'i'-Vice·Presidente: Aloysio Choves
2'i'·Vice·PreSidefite, Hugo Ramos
Suplentes
ARENA
1. lenoir Vergas
1. Henrique de la Rocque
2. João Calmon
2. Helvidio Nunes
3. Jose Sorney
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
4. Aloysio Choves
S. Bernardino Viana
5. Aderbal Jur~ma
6. Arnon de Mello
6. Murilo Bodaró
7. Moocyr Da lia
8. Amoral furlon
9. Raimundo Parente_

1. Itamar Franco

2. lazaró Barboza
3. Adalberto Seno
4, Mauro Benevides

1. Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. Gilvan Rocha

Assistente, Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões, Quintos-feiras, às l 0:00 ho:as
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Titulares

MDB

1. Hugo Ramos
2.
3.
4.
5.
. 6.

Leite Chaves
Lazoro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Srossord
Franco Montara

Assi~tente:

1. Cunha Limo
2, Toncredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Mario Heleno Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: 0\Jartos·feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clovis Bevilócqua" - Ariexo li - Ramal 623

COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)

{CE)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotónio 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. Luiz Cavalcante

Suplentes
ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MDB

1. Roberto Soturnino
2. Teotónio Vilela
3. Marcos Freire
4. Pedro Simon

1. Jos6 Rich.a
2. Orttstes Quercio
3. Tancredo Neves
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq
{9 membros)
COMPOSIÇÃO

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: lei/o Leivos Ferro Costa - Remoi 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysío Chaves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1. luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon de Me/lo

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Sergio do Fon5eco Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Clovis &vilacqua" -Anexo 11 - Roma/ 623

COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de lo RoGque
3. Jt~ssé Freire
4. José Sarney
5. Milton Cabral
6. José Gulornord

1. Raimundo Parente

Arnon de Me/lo
lamento Junior
Affonso Camorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amaral Furlan
Jorge Kalume
Jutohy Magalhães
Mendes Cana/&

MDB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar franco
3. Henrique Santillo

1.
2.
3.
4.

Titulares

Suplenhts
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

1. lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Jose Guiomord

MDB

(CR)

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dirceu Cardoso
Vke-Presidente: Adalberto Sena
Titulores

J.. Dirceu Cardoso

Paulo Brossard
Marcos Freire
lozaro Barboza
JoSé Richa

COMPOSIÇÃO

1. Jorge Kolume
2. Luiz Ci:Jvolcante
3. Murilo Bodaro
4. Benedito Ferreira

2. Ado/berto Sena

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Roma/ 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Solo "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Guiomord

Titulares

1. Hugo Ramos

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta Reuniões: Quíntas·feiros, às 12:00 horas
Loca/; Sola "Clóvis Becvilácqua" - Anexo li -

{CSN)

Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mauro Benevides

Suplentés
ARENA
1. João Calmon
2. Murilo Bodaro
3. José Sorney
MDB

MDB
Cunha lima
Tãncredo Neves
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6, Mauro Benevides
7. Teotônío Vilela

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

COMISSÃO DE REDAÇÀO (5 membro$)

l. TarsO Outra
2. Soldanha Oerzi
3. Mendes Cana/e

1.
2.
3.
4.

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camorgo
2. Joõo Calmon
3. Jutahy Magalhães

1. Jose Richo
Assistente: F(ancisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
2. Adalberto Seno
Reuniões: Qvartas·feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
João Basco- Ramal 484
Assistente: Lêda Ferreira da Racho- Ramal 312
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
toGai: Sola "Ruy Barboso" -Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

COMPOSIÇÃO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gílvon Racho
ViGe-Presidente: Henrique Santillo

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Jaisofl Barreto

Presidente: Cunha limo
Vice·Presidente: Tancredo Neves
Titulares

COMISSÃO DE SAÚDE
{7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

1. Adalberto Sena

2. Mauro Benevides
3. leite Chaves

{CME)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silva

MDB

2. Evelasio Vieira
3. Franco Montoro

1. Paulo Brossord
2. Nel$on Carneiro
3. Itamar FranGo
4. Jos!! Richa
5. Amoral Peixoto
6. Toncredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 hora~
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ll -Ramais 621e 716

Suplentes
ARENA
1. José lins
2. Arnon de Mel/o
3. Jorge Kalume
4, Pedro Pedrossian

l. Jaõo Calmon

2.
3.
4.
5.
6.
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MD6
l. Marcos Freire

MDB

1. franco Montara
2. Humberto luceno
3. Jaison Barreto

Presidente: João Calmon
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães
Titulares
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MDB

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

( 15 membros)

1. Mouro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

1. Cunho Limo
2. Joison Barreto

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9,30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 1/ -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente, Tarso Outra
1?-Vice-President&: Saldanha Oerzí
2..-·Vice-Presidente: lomonto Júnior

{9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vke·Presidente: lenoir Vergas
Titulares
1. lenoir Vergas
2. Helvídio Nunes
3. Jesse Freire
4. Moacyr Dalla
S. Henrique de Lo Rocque
6 • ~sio Choves

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magolhàes
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares
1. TarsoDutra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derzi
4. lamento Junior
5. Mendes Canele
6. Aderbal Juremo
7. Almir Pinto
8. lenoir Vergas
9. José Sarney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossian
-3. Henrique de La Rocuqu&
4. José Guiomard
5. luiz Cavalcante
ó.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presideflte: Humberto Lucena
Titulares
1.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Henrique de la Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silva

Suplentes
ARENA
l. Aftonso Camorgo
2. Pedro Pedrossion
3. Aderbol Juremo

1. Evcndro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lazaro Barbozo
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MDB
1. Orestes Quénia
2. Evelasio VieirQ

Assistente: Lei la Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Titulares

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUtRITO

Suplentes
ARENA

1,
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Atfonso Comargo

1. Passos Pôrto
2. Lomanto Júnior
3. Alberto Silva

ComisWes Temporários
Chefé: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Tem'porõrlas para Projetas do Congresso Nocio·

MDB
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMIJNICAÇCES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

(7 membros)

1. Evandro Carreira
2. lazaro Borbozo
3. Orestes Quercia

na I

2) Comissões Temporárias para Aprecioçóo de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e
4) Comissão Misto do Proieto de Lei Orçamentaria (ort. 90 do
Regimento Comum)

1, Leite Choves
2. Agenor Maria

Assistente: Leito leivas ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
localr Sola "Ruy Barbosa" - Anexo li Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Pre5idente: Vicente Vu<::~lo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro·
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide M<::~ria B. f.
Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes de Sa - Ramal 310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal-623

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.t.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÀCQÚA
Ramal-623

SÉRGIO

ASSISTENTE

HORAS

LEI LA

QUINTA

09,30

LEI LA

Jo,oo
C.D.F.

MARIA
HELENA

10,00

10,30

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

C.R.E.

RUYBARBOSA

Ramais- 621 e 716
ANEXO"B"
Ramal- 484

Ramais- 621 e 716

LtDA

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal-623

LEI LA

C. R.

CLÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

c.s.

11,00

12,00

DANIEL

CÂNDIDO

FRANCISCO

FRANCISCO

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

10,30

SÉRGIO

11,00
C.M.E.

RUY BARBOSA
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ANO XXXIV- N• 148

SÁBADO, 10 DE NOVEMBRO DE 1979

,..--------~CONGRESSO

BRASILIA- DF

NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I• VicePresidente do Senado Federal, no exerêício da Presidência, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N• 69, DE 1979
Aprova 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 22 de fevereiro de 1978".

Artigo único. É aprovado 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 22 de fevereiro de 1978"
Senado Federal, 9 de novembro de 1979. - Senador Nilo Coelho. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 204• SESSÃO, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1979

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Ofício n• S/33/79 (n• 2.066-GG na origem), do Sr. Governador do
Estado do Maranhão, solicitando autorização do Senado Federal para

contratar empréstimo externo no valor de US$ 4Õ,OOO,OOO.OO, a serem
aplicados na implantação dos "Projetas Inteirados de-Produção Agrope-

cuária".
-Projeto de Lei do Senado n• 329/79-DF, que eleva em até
Cr$ 2.000.000.006,00, o limite- concedido ao Governo do Distrito Federal
para promover abertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente.

- Projeto de Lei do Senado n• 87/79, que dá novil redação ao artigo
15 da Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976.

-Projeto de Lei do Senado n~' 125(19~ que altera a Lei n~' 5~988, de
14 de dezembro de 1973, que regula os direitos aUtorais, e dá outras providências.

-Projeto de Lei do Senado n• 208/79, que dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos engenheiros arquitetos e engenheiros agrônomos, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~' 210/79, que institui a correção monetária sobre os títulos de dívida líquida e certa, judicial ou extrajudicial.

-Projeto- àe Lei da Câmara-n~' 83j18, que acrescenta novo item ao
parãgrafo 3• do artigo lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera
a legislação de previdência social, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 96/77 (n' 958-B/75, na Casa de Origem), que altera dispositivos da Lei n~' 4.829, de 5 de novembro de 1965, e
do Decreto-lei n~' 914, de 7 de outubro de 1969.

-Projeto de Lei da Câmara n• 125/77 (n• 536-B, de 1975, na Casa de
origem), que altera dispositivos da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de

1966, permitindo que o empregado optante pelo Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço- FGTS, utilize sua conta vinculada para pagamento
de prestações da casa própria.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 6/79 (n~' 2~8, de 1979, na Câmara dos Deputados), ratificando o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portu_guesa.
1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR PEDRO PEDROSSIAN- Ação de S. Ex• à frente do
Governo do Estado de Mato Grosso. Propósitos que animam S. Ex• no
desempenho do seu mandato, como representante do Estado de Mato
Grosso do Sul.

-Projeto de Lei da Câmara n• 148/78 (n• 616-B/78, na origem), que

SENADOR JOSE R/CHA - Posicionamento de S. Ex• quanto ao
Projeto de R_esolução_ n~' 61/79, que ••autoriza a alienação de terras públicas, no Município d_e São Felix do Xingü.:.....PA, à Construtora Andrade
Gutieriez S.A, para implantação de Projetes de coloriização", recentemente aprovado pelo Senado Federal.

define a isenção do Imposto de Renda das entidades esportivas, e dá outras providências.

sobre o assunto objeto do discurso do orador que o antecedeu na tribuna.

-Projeto de Lei da Câmara n' 34/79 (n• 660-C/75, na origem), que
altera a legislação previdenciária relativa ao ex-combatente.

-Projeto de Lei da Câmara n• !34j78 (ri• 3.402:Sj77 na origem),

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Considerações

J.2.3 - LeitUra de projeto
que faculta aos assinantes de serviços de telefonia a exci1:1são do respectivo
telefone dos sistemas Discagem Direta à Distância - DDD e Disca-Projeto de Lei do Senado n• 338/79, de autoria do Sr. Senador
gem Diretâ Internacional - DDI.
Franco Montoro, que coíbe abuso do poder econômico, proibindo que as
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empresas fabricantes ou montadoras organizem grupos de consórcios Aprovado. À Comissão de Redação.
para a venda dos produtos de sua fabricação.
-Projeto de Resolução nv 114/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS) a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três m~
J .2.4 - Apreciação de matérias
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aproudo. A
- Redações finais âos Projetos de Resolução n's 61, 100, 101 e 102, Comissão de Redação.
de 1979. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n9s 480 a 483/79. Â
-Projeto de Resolução n9 115/79, que autoriza o Estado de Mato·
promulgação.
Grosso do Sul a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos. e noventa e- nove cruzei1.3- ORDEM DO DIA
ros) o montante de sua dívida consolidada interna e a garantir empréstimo
-Requerimento nll449/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu- da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul-SANESUL. novacena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado. Federal, do discurso lor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões. sete~
proferido pelo General Antônio Carlos de Andrada Serpa, Chefe __do De- centos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros).
partamento de Pessoal do Exército, por-Ocasiã~ de solenidade comemora- Aprovado. A Comissão de Redaçào.
tiva do aniversário daquele setor do Ministério do Exército. Aprovado,
-Projeto de Resolução n9 117/79, que autoriza a Prefeitura Municiapós usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Hum- pal de Belo Horizonte (MO) a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos
berto Lucena, Luiz Cavalcante e Jarbas Passarinho.
e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil seiscentos e noventa
-Requerimento n9 435/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de e sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida consolidada.
La Rocque, solicitando tenham ti-amita~ã5> em conjunto o Projeto de Lei Aprovado. À Comissão de Redação.
da Câmara n9 60/77 (n9 397 f75, na CaSa CJe origem), que autoriza o Poder
-Projeto de Resolução n'i' 118/79, que autoriza a Prefeitura MuniciExecutivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Ex.cepcionai- pal de São Francisco do Conde (BA) a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenFUNAEX, e dá outras providências, e o Projeto de Lei do Senado nv 124, ta e cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeide 1979, do Sr. Sellador N-elson Carneiro, que estabelece normas de assis- ros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de R etênCia ao excepcional e autoriza a cr'iação da Fundação de Assistência ao dação.
Excepcional - FUNASE, e dá outras providências. Aprovado.
-Projeto de Resolução n9 120/79, que autoriza a Prefeitura Munici-Projeto de Lei do Senado n' 134/79, de autoria do Sr. Senador Lo- pal de Barbacena (MO) a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, dumanto Júnior, que equipara os professores de deficientes auditiyos aos ha- zentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e
bilitados em magistério especial de excepcionais. Aprovado, em primeiro cfnqüenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovaturno.
do. À Comissão de Redaçào.
-Projeto de Lei do Senado n9 218/76, de autoria do Sr. Senador
-Projeto de Resolução n'i' 121/79, que autofiza o Governo do EstaFranco Montoro, que determina a aplicaçã.o__ de 20% do Fundo de Partici- do de Minas Gerais a elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqUenta e oito mipação dos Municípios em programas de-edu~ação p~é--escolar e de primei- lhões, quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros) o mon~nte de sua dívida
ro grau. (Apreciação pre!iminar da constituc~onalidade e juridicidad~.) consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
(Tramitarido em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 I f77 .) Rejei-.Projeto de Lei do Senado n9 267 f76, de autoria do Sr. Senador Itatado. Ao Arquivo.
mar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de projetas flores-Projeto de Lei do Senado nv 1/77, de autoria do Sr. Senador Otto tais, e dá outras providências. Discussão adiada para a sessão do próximo
Lehmann, que inclui no conceito de ensino de J'i' grau, para fins do dispos- dia 12, nos termos do Requerimento n9 462/79.
to no art. 59 da Lei no 5.692, de li de agosto de 1971, o ministrado a
-Projeto de Lei do Senado n9 192/79, de autoria do Sr. Senador
crianças de idade inferior a sete anos. (Ãpreciação prelimi"nar da constitu- Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autónomos o direito ao 1_3v
cionalidade e juridicidade). (Tramitando em conjunto com o Projeto de salário, e determina outras providências. (Apreciação preliminar dajuridiLei do Senado n9 218, de 1976.) Prejudicado, em virtude da rejeição do cidade.) Discussão adiada para o dia 14 do mês em curso, nos termos do
item anterior, com o qual tramitaVa em conjunto.
Requerimento n9 455/79.
.
-Requerimento n9 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
-Projeto de Resolução n'i' 105/79, que autoriza o Governo do Esta418,
inciso
I, do Regimento Interno, a consolicitando,
nos
termos
do
art.
do de A lagoas· a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
25,000,000:00 {Vinte e Cinco milhões d.e dóla~es nortC?:-americanos) para fi- vocação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Cananciar setores prioritários daquele Estado. Aprovado. À Comissão de R e- milo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal,
sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. Vo-dação.
-Projeto de Resolução n9 106/79, que autoriza o Governo do Esta- tação adiata por falta de quorum.
do do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo no
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
valor de USS 20,000,00ó.OO (vinte milhões de dólares norte-americanos),
SENADOR
GASTÃO MULLER ~o Editorial do Jornal do Brasil e
destinado a financiar programas prioritários do Estado. Aprovado. À Coartigo do Jornal de Brasília, intitulados, respectivamente, "Hora do Conmissão de Redação.
gresso" e "Ã Sublegenda".
-Projeto de Resolução n'i' 107/79, que autoriza a Prefeitura MuniciSENADOR EVANDRO CARREIRA -"Carta de Natal" englopal de Apucarana (PR) a elevar em Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e
quatro milhões, quatrocentos e oitentia e sete mil, trezentos e quarenta e bando as reivindicações da Federação de Transportes Urbanos do Norte e
cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Nordeste, com vistas ao equacionamento do problema dos transportes urbanos nas metrópoles d:tquelas regiões do País.
Aprovado. À Comissão de Redação.
SENADOR ALMIR P!NTO- Alta do custo de vida.
-Projeto de Resolução n9 109/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
SENADOR ITAMAR FRANCO- Reportagem do jornal O Globo
À Co- sobre o despejo de senhoras idosas na cidade do Rio de Janeiro.
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado.
missão de Rcdação.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Defesa da concessão, pelo
-Projeto de Resolução nv 1I0f79, que autoi-li-a o Estado de Sergipe Senhor Presidente da República, de abono ao funcionalismo público du
a elevar em Cr$ 3.446.100,00 (três milhões quatrocentos e quarenta e seis União.
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Visita realizada pelo PresiComissão de Redação.
dente da República ao Estado do Amazonas·.
-Projeto de Resolução n9 113/!9, que _autoriza Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em Cr$ 299.559.8.66,40 (duzentos e noventa
SENADOR JORGE KALUME- Homenagem ao Monsenhor Luiz
e nove milhões, quinhentos e cinqUenta e nove mil, oitocentos e sessenta e Herbst, por sua Ordenação Episcopal para Bispo Coadjutor da Prelazia
seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. de Cruzeiro do Sul-A C.
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SENADOR FRANCO MONTORO- Nota da Diretoria da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo (ADUSP), solicitando
providências das autoridades responsáveis contra as ameaças de violência
que vêm sendo dirigidas a professores daquele estabelecimento de ensino.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
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2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de 8-11-79
3 - MESA DIRETORA

4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 204~ SESSÃO, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1979
J~ Sessão Legislativ~ Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS- ALEXANDRE COSTA E GASTÃO MÜLLER.
e) cópia da Lei n. 0 '1.096, de 12 de outubro de 1979 que autoÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
riza o Poder Executivo Estadual a contrair_ .empréstimo até o valor
SENADORES:
total de US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares) ou seu

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- Bernardino Viana- Jlelvídio NunesAlmir Pinto- José Uns- Dinarte Mariz=-- Humberto Lucena- Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Lomanto Júnior - Moacyr Dalla - Itamar
Franco- Tancredo Neves- Franco Montoro- Henrique Santillo- Gastão M üller - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzí - Jõsé Richa - Lenoir
Vargas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. (9-Secretário Procederá à leitura do Expedíente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE

equival•ente em outras moedas, vinculando a op-eração a projeto
especifico.

f) cópia, da Exposição de Motivos n. 0 369, de 23 de outubro
de 1979, do Senhor 1\-linistro de Estado da Fazenda, dirigida ao Senhor Presid·ente da República~ propondo a aprovação do .empréstimo pretendido, CoOm o "autorizo" para o ·encaminham·ento do pl·eito
ao Senado Federal. na forma do di.sposto no item IV, do art. 42,
da C nl.stituição.

4. Cumpridas as exigências do art. 403, alineas a, b e c do
Regim·ento Interno ·e tendo em vista que o .empréstimo pleiteado é
fundam·ental, para a viabilização financeira d·e inv·estimentCJ.s de
elevada importância para o d·e.senv·olvim-ento •e.St3duaJ - .- desen_volvimento da Ba.ixada Maranhense -- on~namo13 pelo acolhimento do pres,ente pleito. na -forma do seguints
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 122, DE 1979

PARECERES
PARECERES N•S 907 E 908, DE 1979
PARECER N. 0 907, DE 1979
Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício '~S" n. 0 33, de
1979 (n.o 2.066-GG na origem), do 1Senhor Governador do
Estado do 'Maranhão, solicitando autorização do Senado

Federal, para .contratar c:mpréstim() externo no valor de
US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), a serem aplicados na implantação dos "Projetos In-

tegrados de Produção Agropecuária".
Relator: !Senador Henrique de La ·Rocque

De, conformidade com o ar_t. _42, item IV, da Constituição, o
Senhor Governador do Estado do Maranhão, no Oficio que enviou a esta Casa, solicita do Senado Fed·eral, a comp-etente autorização para que possa contratar um ,empréstimo externo no valor
deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhõss de dólares americanos) ou
o e_quivalente ·em outras moedas.
2. Em sua solicitação, informa o Senhor Gov·ernador que "essa operação destina-s-e a suprir a notória d·ef1ciência do.3 recursos
financeiros disponiveis, mormente quando a ação gov·ernamental
busca desencad-ear um processo irreversív-el de desenvolvimento",
relacionado com os Projetos Integrados, de Produção Agropecuãria
e do Projeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense.
3. Para atender o disposto no art. 403, do Regimento Interno,
foram anexados ao presente os seguintes doeum.entos ·e informações
principais:
a) a operação de empréstimo será em moeda, m:r valor de
USS 40,0 milhões;
·
b) oficio da Comissão de Empréstimos Externos, do Banco
Central - CEMPEX, credenciando a operação para os fins do art.
42, item IV, Hin fine", da constituição, de acDrdo com o disposto
no inciso I do art. 2.0 do Decr.eto n. 0 65.071, d·e 27-8-69;
c) o exame final das condiçõ-es crediticias (prazos, juros, comissões e demais cargos) está sendo -efetuado pelo Ministério· da
Fazenda, em articulação ~m o Banco Gen_t_ral cto Brasil nos t·ermos
do art. 1.0, inciso II do Decr-eto n. 0 74.157, d·e 6 de junho de 1974,
à vista da respectiva minuta d-e contr.J.to_ t=ndo -&m con~a a'i condiçõeS usualmente admitidas para as op~:rações da espécie CEM
n. 0 369, de 1979);
··
·
d) r·econhecim·ento do caráter prioritário pela S-ecr.etaria d-e
Planejamento, conform·e o Aviso n:o 8-68, d·e 1.0 de outubro de 1979,
dirigWo ao Senhor Governador do E,stado;

Autoriza o ·Governo d:'J Estada do Ma-ranhão a realizar
operação de empréstimo externo no valor ide ......... .
VS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), para financiar pro.jetos priorit~r.ios do Estado.
O Senado Federal resolve:
:É o Gov·erno do Estado do MJ.ra:nhão auto.ri?aélo a
realizar, com outorga de garantia da União, operação de ·empréstimo ·externo, no valor de US$ 40000,000.00 (quar.enta milhõe' rt.a
dólares americanos) ou o equivalente em outra.3 m.rreda.s, de principa-l, com grupo financiador a ser indicado .sob a .orientadí.{l do
Banco C.entral do Brasil e do Ministério da Fazenda, para finan.;.
ciar os "ProJeto.s Integra-dos de Produçãn Agrop.ecuária", e do "Projoeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense".

Art. 1.0

A.rt. 2.0 A_ operaç3o de ·emprésUmo realizar-se-á nos termo.:;
pel.o Poder Executivo F.=d=ral, à taxs d·e juros, desp·ssa:;
operacionai.s, acréscimos e demais. ccndições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para r-egistro d·e empréstimD.s da espécJe obti:'los
no exterior, obed·acida.s a.s d·emaio:; ·exigências dos órgãos encarr.~ga.
dos da execu~ão da politica ·econômico-financ::oira do Governo Federal e o disposto na Lei E~tadual n. 0 4.096, de 12 d·e outubro d·~
1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão do dia
15 d·e outubro da 1979.
Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979. - Cunha Lima,
Presidente - Henrique de La, Rocque, Relator --Alberto- Silva
- Jutaby l\lagalhães- Jorge Kalume- Tancredo Neves -Amaral Peixoto.- José Richa - Raimundo Parente.
:;~provados

PARECER N.0 908, DE 1979
D.;a. Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução n.O 1?.2, de 1979, da Comissão de Finanças, que ••autoriza o Governo do Esta.do ido- Maranhão a.
realizar operação Cle empréstimo externo no- valor de ....
uss 40,000,!10:1. ao (quarenta m.ilhões de dólares americanos), para financiar projetos prioritários do Estado".
Relator: -Senador Henrique de :La Rocque
O pr·es·ente proj.eto de r·esolução apresentado pela Conússão d.e
Finanças, nu:J1iza o Gov-erno do Es'!.aCo d·'J 1\tarar.b~o art. 1.0 ___.
"a realizar, com outorga de garantia da União, operação q-e emprés:timo externo, no valor d.z US~ 4ú,OCO,OOO.OO (quarenta milhões
de drilar·es americanos) ou o equival-ente em outras moedas, de
princir..a1, com grupo financiador a ~·er indlc.:l.do .·wb a ort·sntação
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do Banco Gentral do Brar;il e do ML.,.,i':té:."!o c:a Fazenda, para financiar os 4 'Projetos Integrados de Produção Agropecuárla.",
"Proj.eto de Desenvolvim-ento da_ Baixada Maranhense".

e do

2. No :Processado, conforme foi amplamente examinado psla
Comissão d·e Finanças, encontram-se os S·eguintes doeum-entos e
informações:
"a) a operação d-e empréstimo será em rrioeda, no valor
de US$ 40,0 milhões;
b) oficio da Comissão de Empréstimos Externos, do _Banco Central - CE:MPEX. credenciando a op.soração para os
fim do axt. 42, Item IV, "ln fine", da Constituição, do
acordo com o dUposto no inct~o I do arL 2.0 do Decreto
n.O 65.071, de 27-8-69;
c) o exam,e final das condições crediticias <prazos, juros,
comis.sôes e demais cargos) e.stá s.:mdo efetuado p·elo Ministério ds. Faz.enda, em articulação como o Banco Central do Brasll nos termos do art. !.O, Inciso II do DecMto
n.O 74.157, de 6 d-e junho d·e 1974, à vi.sta da r-espectiva
minuta de contrato tendo -em conta as condições usualmente admitidas para as operações_ da espécie <EM :n.0
369, d·e 19791 ;
·
d) l'!econhecim-ento do earáter prioritário p.ela s-ecretaria d·e ·Planejarn.ento, conforme o Aviso n. 0 868, de 1.0
de outubro de 1979, dirigido ao Senhor Governador do Estado;
·
e) cópia da Lei n.O 4. 096, de 12 de outubro de 1979
que autoriza o Pod·er Executivo Estadual a c0ntrair em;,prést!mo até o valor total d·e US$ 200,000,000.00 (duz.ent<is
milhões de dólar·as) ou seu equhra!-ent.e _em outras moedas,
vinculando à opera-ção o pxoj úo especifico.
f) cópia, da Exposição de Motivos n.O 369, de 23 de outubro de 1976, do Senhor Mlnlstro de Estado da Fazenda,
dirigida ao Senhor Presidente da República, propondo a
aprovação do empréstimo pretendido, com o "autorizo"
para o encaminhamento do pleito ao Senado Federal,
na forma do disposto no Item IV, do art. 42, da COnstituição."
Do exame da matéria, verifica-se que a proposição obedeceu
à tramitação exigida pelo Decreto n.O 74.157, de 6 de junho de
1974, que regulamentou o processamento de pedidos da espécie
no âmbito do Poder Executivo Federal e o disposto no art. 42, item
IV, da COnstituição.
4. Da mesma forma, foram atendidas as disposições do Regimento Interno (art. 403, allneas a, b e cl.
5. Pelas razões expostas, esta Comi~são nada tem a opor a
normal tramitação do presente projeto de Resolução, pois é constitucional e jurídico.
Sala das Corrdssões, 8 de novembro de 1979. - Almir Pinto,
Presidenf:<l eventual - Henrique de La Rocque, Relator - Murilo
Badaró- Berna.rdino Viana - Moacyr Dalla - Raimundo Parente
- Cunha. Lima - Amaral Fur!an - Aderbal Jurema.
PARECERES N's 909, 910 E 911, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado nO? 329, de 1979·DF, que "eleva em até Cr$ 2.000.000.000,00 o limite concedido ao Governo do
Distrito Federal, para promover abertura de créditos suplementares
ao Orçamento vigente".
PARECER N• 909, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal J urema
O Projeto sob exame, originário da Mensagem n' 227, de 1979 (n' 427,
de 31 de outubro de 1979, da Presidência da República), ele-va em até dois bilhões de cruzeiros o limite fixado, pelo Orçamento do Distrito Federal, de
1979, para abertura de créditos suplementares.
A Mensagem vem acompanhada de Exposição de Motivos do Governador do Distrito Federal, onde se acentua que a medida permitirá ao Governo
Hdesincumbir-se de compromissos assumidos até o encerramento do exercício
financeiro".
Observa-se ainda, que, para atendimento dos créditos solicitados, serão
utilizados apenas recursos oriundos do excesso de arrecadação estimado para
o exercício, de operações de crédito e de transferências para a- União, na forma do§ 301 do art. 43, da Lei nO? 4.320, de 1974.
O Projeto vem à nossa apreCiação na forma do art. 51, combinado com o
art. 42, item V da Carta Magna e, não existindo óbices quanto ao aspecto
jurídico-constitucional, nosso parecer é. pelã. sua aprovação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Aloysio Chaves- Raimundo Pa·
rente- Cunha Lima- Hugo Ramos- Murilo Badaró- Lenolr VargasAmarai Furlan - Almir Pinto.
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PARECER N• 910, DE 1979
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Passos Pôrto
O Governo do Distrito Federal pretende elevar para até dois bilhões de
cruzeiros (CrS 2.000.000.000,00), o limite da autorização que lhe foi concedi·
da pela Lei dos Meios para o exercício de 1979 (art. 89, I, da Lei nO? 6.599, de
i' de dezembro de 1978) e que monta a Cr$ 1.955.343.000,00.
De acordo com o dispositivo legal apontado, a abertura de créditos su·
plementares, pelo Governo do Distrito Federal, deveria ater-se ao equivalente a 20% da receita orçamentária estimada para o exercício corrente. Sucede
que- na forma das expressões empregada_s pelo Governador, em exposição
encaminhada ao Presidente da República- Hos fatos gerados pela dinâmica
da A_dministração Pública determinaram a solicitação de novo limite em condições de atender aos encargos da Administração".
Na ~ua exposição de motivos, salienta o Chefe do Executivo da Capital
da República:
a) na fase de execução do Orçamento Vigente, o QDF recorreu
à abertura de créditos adicionais para utilizar recursos de Operações
de Créditos e para incorporar à Cei dos Meios as receitas provenientes do Excesso de Arrecadação, Convênios, Superávit Financeiro;
Transferências Federais e, ainda, reprogramar recursos orçamentários;
b) o excesso de arrecadação gerado pela receita própria e convênios e salários educação monta a Cr$ 644.736.000,00, o superávit
financeiro chega a Cr$ 132.990.000,00; as operações dC: crédito permitiram a arrecadação de Cri 381.988.000,00; as Transferências da
União (Dec. n• 83.780/79) repassaram Cr$ 704.226.000,00; a Re·
serva de Contingência permite Cri 150.000.000,00; a Anulação de
Dotação Cr$ 490.031.000,00; os Recursos a serem definidos,
Cr$ 1.338.756.000,00, ficando a Margem de Segurança de limite em
Cr$ 112.616.000,00. As parcelas transcritas, portanto, permitem o
total de Cr., 3.955.343.000,00;
c) por outro lado, o aumento da despesa, decorrente de reajustes salariais, impôs maiores obrigações financeiras ao Governo da
Capitãl da União;
d) ao mesmo tempo, expandiram-se as exigências de demanda,
por parte da comunidade, dos serviços de saúde, educação, segurança, de forma a requerer compromissos públicos consideráveis

com despesas de carâter imediato;
e) até agora, o Governo do Distrito Federal teve suplementação de recursos da ordem de Crl I. 775.200.000,00, prevendo para
até o fim do exercício, gastos de mais Cr$ 2.180. 143.000,00, perfa-

zendo o total de Cr$ 3.953.343.000,00.
Diante de tal situação, o problema foi levado à consideração do Presidente da República. O Governador, na sua exposição de motivos, argumentou que,
" ... considerando que o valor total da despesa a ser adicionada
ao Orçamento em execução, através de crédito suplementar, importa em Cr$ 3.955.343.000,00, e que foi autorizado através da Lei
Orçamentária· ãperias o valor de Cr$ 1.955.343.000,00, fica evidente
a necessária autorização para a realização das suplementações correspondente Cr$ 2.000.000.000,00."
Assim, nos termos do art. 51. combinado com o art. 42, item v, da Cons~
tituição, o Chefe do Governo Federal submete à deliberação do Senado Fed~ral, <:._presente Projeto de Lei, objetivando a elevação pretendida pela admimstraçao do DF.
O Projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
·lhe reconheceu a constitucionalidade e a juridicidade. A Comissão de Fínanças opinou pela aprovação.
A Proposição em exame, no art. 19, eleva para dois bilhões de cruzeiros,
o limite estabelecido pelo art. 8'?, I, da Lei dos Meios em execução. E, no art.
9
2 , permite que, para o atendimento dos créditos suplementares a serem abertos no limite a ser aut_orizi:tdo, sejam utiiizados recursos provenientes do excesso de arredação previsto para o presente exercício, de operações de crédito
e de transferênciaS à Conta da União, na forma do parágrafo 39, dÕ art. 43, da
Lei n9 4.320, de 17 de março- de 1964.
Hã, entretanto, na Proposição, pequeno equívoco datilogrãfico a roerecer reparo: a Lei n'? 4.320-aparece como sancionada a '"17 de março de 1974."
em vez de "17 de março de 1964". A Comissão de Redação, porém, certamente corrigirá, sem necessidade de qualquer Emenda.
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Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei, em virtude
da necessidade de cobertura financeira para serviços inadiáveis, por parte da
Administração local.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Lázaro Barboza, Presidente em exercício - Passos Pôrto - Murilo Badaró- Affonso CamargoAdalberto Sena, com restrições - Mauro Benevides.
PARECER N• 911, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge Kalume
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete a deliberação
do Senado Federal, nos termos do artigo 51, combinado com o art, 42, item V,
da ConstituiÇão, projeto de lei que eleva em até Cd 2.000.000.000,00, o limi~
te concedido ao Governo do Distrito Federal, para promover abertura de crê~
ditos suplementares ao Orçamento vigente.
A proposição se faz acompanhar de ExPosição de Motivos do Senhor
Governador do Distrito Federal, que destaca:
uTenho a honra de submeter à superior consideração de Vossa
Excelência, para encaminhamento ao Senado Federal, o anexo An~
teprojeto de Lei que eleva em Cr~ 2.ooo:ooo.-oDJl,OO-o limite de autorização concedido ao Governadoi'-do Distrito Fedef3.l, nos termos
do artigo 8• item l da Lei n• 6.599, de I' de dezembro de 1978, que
estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal.
O dispositivo legal acima citado autorizou abertura de crédito
suplementar até o valor equivalente a 20% da receita orçada. Entretanto, os fatos gerados pela dinâmica da Administração Pública determinaram a solicitação de novo limite em condições de atender
aos encargos da Administração.
Com efeito, ria fase de execução do Orçamento do Distrito Federal, no corrente exercício, o Governo teve que se-vãler do mecanismo de flexibilidade orçamentária recorrendo à abertuni de créditos adicionais, não só para utilizar recursos de Operações de Crédito, autorizadas e necessárias ao cumpri:ni.í::nto de Programas prioritários, bem como para incorporar, à Lei Orçamentária, receitas de
Excesso de Arrecadação, Convênios; Superávit Financeiro, Transferências- Federais, bem como para reprogramar recursos orçamentários, conforme fica demonstrado a seguir:"
A ampliação do limite legal é para reforçar dotações orçamentárias imprescindíveis ao atendimento de serviço de saúde. educação, segurança, bem
como para fazer face ao aumento de despesa gerado pelo reajuste de salários,
da Administração Direta e lndfreta do GoVerno do Distrito Federal.
Evidencia-se assim a necessidade de atitOiizaÇão legislativa -para a realização de implementações correspondente a Cr~ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros).
Os demonstrativos constantes da Exposição de Motivos bem especificaram a destinação dos Créditos suplementares.
À vista do exposto, concluímos pela aprovação do PrÕjeto de Lei do Senado n• 329, de 1979-DF.
·
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente
-Jorge Kalume, Relator -José Richa - Amaral Peixoto - Alberto Silva
- Jutahy Magalhães- Mendes Canale- Henrique de La Rocque- Roberto
Saturnino.
PARECERES NoS 912, 913, 914 e 915, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 87, de 1979, que ''dá nova
redação ao artigo 15 da Lei n"' 6.367, de 19 de outubro de 1976".
PARECER N• 912, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema
O Projeto de Lei n• 81, de 1979, formulado pelo eminente Senador NeJ.
son Carneiro, visa ao restabelecimento do sistema do custeio do segUro de
acidentes do trabalho instituído no País pela Lei n9 5.316, de 14-9-67 (mais
conhecida, por justos motivos, nos círculos empresariais e trabalhistas da
Nação, como uLei Jarbas Passarinho"). Esse sistema de custeio previa dois
tipos de contribuições para o seguro de acidentes do trabalho: contribuições
à base de tarifações coletivas, fixadas, por claSses, conforme a atividade da
empresa, e contribuições à base de tarifações individuais, fixadas, empresa
por empresa, conforme a respectiva experiência ou condições de risco.
O sistema de tarifação individual, universalmente- considerado como
inapreciável incentivo às empresas para que ado tem adequadas normas de se.gurança do trabalho e de prevenção de acidentes, é hoje consagradoramente
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adotado nas principais nações industrializadas do mundo ocidental: Estados
Unidos, Japão, Alemanha Ocidental, França, Itália, Espanha, Canadá, México, Suécia, Israel, Bélgica, etc. Aliás, em sua excelente monografia intitulada .. A Previdência Social Através dos Tempos", publicada em 1975 sob os
auspícios da Câmara de Deputados do Brasil, o Deputado João Alves de Almeida já salientava que, das 1250 nações por ele pesquisadas, nada menos do
que 68- mais de 54%_do total- observam, desde há muito, o sistema de cobertura dos acidentes do trabalho através de contribuições que variam ude
empregador para empregador e de indústria para indústria'', dependendo da
Hpassada incidência" de acidentes do trabalho.
É perfeitamente justificável que assim aconieça. De fato, mesmo no seter secundário, não há como serem nivelados os índices e os próprios riscos
de acidentes do trabalho nos diferentes ramos industriais que o constituem.
Assim, por exem-plo, não há como se equiparar, pelo menos em tese, os riscos
de acidentes numa indústda de explosivos e de produtos químicos com os que
se oferecem numa tranqiiila e despretensiosa indústria de panificação. E,
mesmo no âmbito de um rriesmo ramo industrial- indústria de explosivos e
de produtos químicos, por exemplo- não hâ como se colocar, num mesmo e
inconcebível plano de igualdade, empresas que- se preocupam, louvavelmente, com a preservação da vida e da integridade física de seus empregados, investindo vultosas quantias para lhes ass_C?gurar adequadas condições de segurança operacional - e que, por isso mesmo, anualmente apresentam índices
irrisórioS de acidentes - e as que assistem, ano após ano, com pasmosa insensibilidade, à morte ou à invalidez permanente de valioso contingente de seus
prestimosos operários, acidentados em serviço. De resto, a justeza da variação tarifária, de ativiôade para atividade, e de
empresa para- Cmpresa, que é insistentemente propugnada por quantos se
preocupam com a gravidade do problema de acidentes do trabalho em nossos
dias, alcançou sua consagração maior quando, não faz muito, o constituinte
alemão inscreveu, em sua Carta Magna, dispositivo segundo o qual o seguro
de acidentes do trabalho tem como seu objetivo prioritário uprevenir acidentes do trabalho e moléstias profissionais" e, como função assistencial decorrente, a de "indenizar, num caso de desastre, os feridos, os seus familiares ou
sobreviventes". (' Trabalbo e Segurança Social na República Federal da Alemanha, publicação do Asgard-Ver!ag, Bonn-Bad Godesberg, Bonn, 1974). E
é de se assinalar que, num contraste nada edificante para o Brasil, na mesma
época- janeiro de 1977- em que foi eliminado, entre nós, o sistema de fixação de taxa individual de contribuição, na França- país que é considerado~ em todo mundo, como .paradi_$ma de iniciativas e atividades prevencionistas - esse mesmo sistema de custeio foi, não só mantido, como, até mesmo, substancialmente aperfeiçoado, por fo-iça de decreto dC 19-10:76. Ê na
ocasião, ao justificar essa corajosa deliberação governamental, assim se' expressou o Ministro do Trabalho da França: "Desde 1975, o Ministério do
Trabalho vinha salientando a sua intenção de individualizar cada vez mais as
tarifas dos acidentes do trabalho, tendo em vista o fato de acreditar que esse
sistema incita as empresas à preVenção de acidentes" ("Travai! et Securité"
publicação mensal do Instituto Nacional de Pesquisa e de Segurança para
Prevenção dos Acidentes do Trabalho e das Moléstias Profissionais - Paris
- Edição de dezembro de 1976). Acrescente-se, por oportuno, que a França,
graças ao sistema de tarifação individual, e graças também às memoráveis
campanhas educativas que vem desenvolvendo, em caráter permanente, e a
nível nacional, através do Institui National de Recherche et de Sécurité, de
Paris, é a nação que há mais de dez anos vem registrando, anualmente, os
mais baixos coeficientes mundiais de freqüéncia de acidentes.
Em que pesem, pois aos bons propósitos e aos inegâveis méritos do pro~
jeto do então Ministro da Previdência e Assistência~ Social, o atual Embaixador Nascimento e Silva, projeto esse que deu origem à Lei n"' 6.367, de 19 de
outubro de 1976- lei revogatória da chamada ••Legislação Jarbas Passarinho"- não há negar que a extinção do regime de tarifação individual, com a
subseqiiente estipulação de apenas três taxas - fixas, invariáveis e irredutíveis - para o atendimento d3s obrigações empresariais relacionadas com o
-seguro de acidentes do trabalho, constituiu-se, de fato, e na prâtica, em melancólica medida antiprevencioniSta. A isse respeito, na verdade, é decerto irrespondível a argumentação dos que combatem o sistema de custeio da atual
lei acidentAria: "Se o empresârio não puder observar, na categoria de risco
em que tiver sido enquadrado, senão uma única t3xa de custeio do seguro de
acidentes do trabalho - invista ele, ou não. em prevenção de ·acidentes - por
que haverá de investir? Não lhe será mais fácil- ou, pelo menos, mais cómodo e menos dispendioso - confiar na Providência Divina, esperando assim
que acidentes mais graves~ e mais f_rçqüentes, não ocorram no âmbito de suas
indústrfas ou de seus estabelecimentos. de comércio?"
Em última análise, portanto, é de se temer que a uniformiZação tarifária,
estabelecida pela legislação atual, tendo eliminado o incentivo prevencionista
4
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representado pelas tarifações individuais - certamente o grande mérito
sócio-econômico da anterior .. Lei Jarbas Passarinho"- possa contribuir, a
longo prazo, pelo menos por via indireta, para uma crescente periculosidade
do trabalho.
Justificam-se, :PoiS, e fartamente, as insistentes cõiiclamações que nos fazem numerosas e insuspeitaS-entidades representativas de empregados e de
empregadores, no sentido de que promovamos sem mais tardança, o restabelecimento da ••Lei Jarbas Passarinho~· - pelo menos no tocante ao sistema
que preceituava para o custeio do seguro de acidentes do trabalho. E daí porque nos manifeStiiri(iS franéamente f:ivorãveis ao Projeto de Lei n"' 57, de
1979, ora em tramitação n~sta Comissão de Constituição e Justiça.
Escapou, porém, ao eminente Sen-adoi-Nelsofl- Caineiro, que os dispositivos da Lei n"' 5.316, cujo restabeleciiitentÕ-preitnde alcançar através de seu
projeto de lei em rehtto, foram objeto de ampla regulainentação, jã revogada
pela Lei n9 6.367, de 19-10-76. Isto posto, e tendo-se em vista que':
I') esta última lei - a Lei n• 6.367, de 19-10-76- já foi devidamente regulamentada; e
29) não é admissível que, para uma sÓ lei, sejam baixados dois
regulamentos, com disposições conflitantes;
Urge que, no próprio projeto de lei"Com que se pretende restabelecer o
sistema de custeio instituído pela HLef JÚb-as Passarinho", fiquem perfeitamente indicados, tão pormenorizadarilente qua-nto possívei;" os critérios, as
condições, as bases e os procedimentos mediante os quais esse mesmo sistema
de custeio deverá ser efetivamente aplicado.
--

0 projeto de lei que mereceu acurado estudo, sugeriu ao relator apresentar um substitutivo que completa a idéia- iriiCial do nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro.
O substitutivo que apresentamos em nada afetará o sistema financeiro
dos lAPAS e nos parec::e, salvo melhor juízo, que atende à constitucionalidade e juridicidade exigidas.
Nestas condições passamos à consideração do plenário desta Comissão o
seguinte
EMENDA N• I - CCJ
(Su bstítutivo)
Ao Projeto de Lei do Senado n'? 87, de 1979, que "dá nova redação ao artigo 15 da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1976'".
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O artigo 15 da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, passa a
viger com a seguinte redação:
•• Art. 15. O custeio das prestações por acidente do trabalho, a
cargo exclusivo da empresa, será atendido mediante:
I - uma contribuição básica de 0,4% (quatro décimos por cento) da folha de salários-de-contribuição dos empregados da empresa
de risco leve, como escritório, estabelecimento de crédito, sociedade
de seguros ou empresa de atividade assemelhada, conforme especificação que serã feita na tarifa dC que trata o § 2"' deste artigo;
I I - uma contribuição básica de 0,8% (oito décimos por cento)
da folha de salários de contribuição dos empregados da empresa industrial, de transportes, de construção civil, concessionária de serviços públicós ou outra de atividade assemelhada, não enquadrada
no item I, acima;
III - quando for o caso, uma contribuição adicional que consistirá numa percentagem da folha de salãrios-de.. contribuição dos
empregados e que será fixada:
a) coletivarnente, por classes, conforme a atividade da empresa; e
b) individualmente, por empresa, de acordo com a respectiva
experiência ou condições de risco.
§ l"' A contribuição adicional, prevista no item III, acima, somente será exigível quando a contribuição básica, de que tratam os
precedentes itens I e ll, mostrar-se insuficiente ao custeio das prestações cabíveis.
§ 27 A relação das taxas correspondentes às diferentes atividades constituirã a tarifa coletiva das contribuições para o custeio do
seguro de acidentes do trabalho, cuja fixação e reVisão competem ao
Conselho Atuarial.
§ 3"' A tarifa coletiva de que trata o parãgrafo anterior serâ estabelecida e anualmente revista pelo Conselho Atuarial, mediante
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proposta do lAPAS, a ser formulada, quanto às diferentes ativídades, com base em estatística referente ao triênio anterior.
§ 49

A tarifação coletiva de contribuições, de que tratam os§§

z.,. e 3_"', acima, observará, tanto quanto possível, a nomenclatura das
atívidades e profissõeS estabelecida para o lAPAS e serã encaminhada ao Diário Oficial, para publicação, até 31 de outubro de cada
ano, vigorando durante_ o ano de calendário seguinte.
§ 5"' Vencido _o prazo previsto no§ 49, acima, sem que a nova
tadfa coletiva de contribuições tenha sido encaminhada ao Diário
Oficiql, para publicação, a tarifa então em vigor será mantida e observada durante o ano de calendãrio seguinte.
§ 69 A determinação da taxa individuai de coqtribuição, com
base na experiência ou nas condições de risco da empresa, será feitapelo lAPAS, segundo os critérios que forem estabelecidas pelo Conselho Atuarial.
§ 79 A taxa individual de contribuição vigorará por 1 (um)
triênio, no mínimo, ilão podendo ser inferior, conforme a atividade
da empresa, à contribuição básica a que se referem os itens l e do
presente artigo.
§ 87 O lAPAS fixará, em caráter provisório, taxa individual
de contribuição, com base nos elementos fornecidos pela empresa,
sempre que não lhe for possível, com elementos próprios, compleüiia instrução do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de recebimento do processo ou de cumprimento de
exigências feitaS à requerente.
§ 9"' A taxa individual de contribuição, fixada em caráter provisório, vigorará por 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais períodos de tempo; uma vez aprovada, porêm, a taxa definitiva, jã então
com base nos regiStras do lAPAS, sua vigência retroagirá à data de
início da última taxa provisória, vigorando por l (um) triênio.
§ 10. A taxa de contribuição d:i empresa poderá ser alterada,
com base na experiência ou nas condições de risco, quando estas so- frerem alteraç_ão, apurada em inspeção, observadas ainda as seguintes e indispensáveis -condições:
a) a nova taxa não poderá majorar nem reduzir a anterior em
mais de 20% (vinte por cento.):
b) a inspeção será feita pelo lAPAS, de ofício ou a requerimento da empresa, e o relatório respectivo deverã conter estudo do risco, aí incluída as medidas de prevenção de acidentes e os dados previstos em laudo padronizado de inspeção.

n

§ li, Quando for fixada ou alterada taxa individual de contribuição, o IAPAS darã conhecimento da decisão à empresa, inclusive quanto ao perfodo de vigência da nova taxa, observado o seguinte procedimento:
a) a decisão será comunicã.da à empresa mediante notificação,
sob registro postal, com recibo de volta, ou, quando possível, entregue diretarnente, contra recibo; e
b) quando o responsável pela empresa não for encontrado ou
se recusar a' receber notificação, á- decisão será publicada no órgão
de imprensa que divulgar o expediente oficial do município onde tenha sede o órgão do lAPAS de que se tratar.
§ 12. Somente farão jus a taxas individuais de contribuição as
empresas que, à data do _pedido:
a) contarem com maís de 100 (cem) empregados e, nessa condição, comprovadamentC: mantiverem em-pleno funcionamento,-em
todos os seus locais de risco, Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPAs), devidamente constituídas em conformidade
com as disposições legais e regulamentares em vigor; e
b) estiverem rigorosamente em dia com as suas obrigações previdenciãrias-.

§ 13. Para os efeitos do § 6' do presente artigo, o Conselho
Atuarial deliberará, no MAPAS, em regime colegiado, com a participação de 2 (dois) representantes do lAPAS, um representante da
Confederação Nacional da Indústria e um representante da Confe~
deração Nacional do Comércio, sob a presidência de um atuário do
Conselho Atuarial que para esse fim for designado pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social.
§ 14. A participação dos representantes da Confederação Nacional do Comércío e da Confederação Nacional da Indústria, nas
deliberações do Conselho Atuarial, previstas no parágrafo anterior,
será efetivada sem qualquer ônus para o erário.
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PARECER N• 914, DE 1979
Art. 29 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoDa Comissão de Economia
gadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979. - Henrique de La Rocque,
Relator: Senador José Richa
Preside~te- Ad~rbal Jurem~, Rel.ator- Láza~o Barboza- Nelson Carneiro
É submetido à apreciação desta doUta Comissão de Economia, o Projeto
-:"urdo Badaro- Berna~dm? Vtana- Aloysto Chaves- Moacyr Dalla- de Lei do Senado n9 87, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, que
Ra•mundo Parente - Almtr Pmto.
dá nova redação ao artigo 15 da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1976.
A nova redação dada ao artigo retrocitado visa a restaurar, no sistema
de seguros de acidentes do trabalho implantado pela Lei n' 6.367/76, a tariPARECER N• 913, DE 1979
fação individual prevista na legislação anterior (Lei n• 5.316/67, art. !2).
Da Comissão de Legislação Social
Em sua justificação, o autor ressalta a injustiça da sistemática atual para
a maioria das empresas, na medida em que tem implicado em um· acréscimo
Relator: Senador Henrique <fu La Rocque
de pelo menos cinqüenta por cento sobre as contribuições anteriores.
O Projeto dC Lei n9 87, de 1979, de autoria do eminente S~nador Nelson
Destaca, ainda, a importância das ta-rifações individuais, em função das
Carneiro, ao ser relatado pelo não menos eminente Senador Aderbar Jurema, experiências e condições de risco, premiando com tarifas mais baixeis as emfoi objeto de substitutivo aprovado por unanimidade pela douta Comissão de presas que envidam maiores esforços na prevenção de acidentes.
Con:.tituição e Justíça desta Casa.
Conquanto a _tarifação individua!,_ continua o autor, se constitui num
Ao justificai a proposição, no Plenário dãquela Comissão, o Senador autêntico incentivO financeiro, a·i.mifOrmização de' tarifas perrriite que se veAderbal Jurema foi de tal forma abrangente, na consideração da matéria, que nha premiando empresas que nada fazem em matéria de prevenção de acidenfacilitou sobremaneira o pronunciamento desta Comissão técnica. Aliás, não tes, castigando, com majorações tarifárias, exatamerite aquelas que se preocuse trata, no caso, de qualquer inovação em termos de legislação &ocial. Trata- pam em preservar a saúde e a vida de seus empregados.
se_ de iniciativa bem ~ais simples: "visa o _rest.ab:leciment? do siste~a de cusExaminada na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria mereceu
telO do seguro d~ actdent~ do_ trabal~o, mstltUido no .P~ts pela Lei ~9 5.316, um parecer minucioso e, cujo relator, o ilustre Senador Aderbal Jurema, conde 14-9..67 <n::ats. conhectda, n~s c~~~los empresana_ts e trabalhts~as da cluiu por um Substitutivo, de forma a aperfeiçoar a Proposição.
Nação, como Le1 Jarbas Passarmho } . E o restabeleCimento desse SIStema
A0
r
S b . f
d CCJ C · ã d L · I • S "ai d
de custeio, por suas implicações econômico-sociais, e por seu alto sentido preana Isa: 0 u su1u IVO a _ • a omtss 0 e egts açao . oci
esvencionista, assinala o representante do Estado de Pernambuco e insistente- t~ <:asa conclmu pela sua aprovaçao, destacando parte da segumte apremente reclamado, não só por quase todas as entidades representativas de em- ctaçao:
~·Ao justificar a proposição. no Plenário daquela Comissão, o
pregados e de empregadores, como ainda por quantos realmente se pre...,cupam, no País, com o grave problema dos infortúnios do trabalho.
Senador Aderbal Jurema foi de tal forma abrangente, na consideração da matéria, que facilitou sobremaneira o pronunciamento
Resta-nos, pois, salientar que o substitutivo do Senador Aderbal Jurema
desta Comissão técnica. Aliâs, não se trata, no caso, de qualquer
introduz apenas uma única alteração, relativamente às prescrições do projeto
em termo de legislação social. Trat(t-Se de iniciativa bem
inovação
de lei original: supressão da possibilidade legal de as empresas se responsabimais simples: ''visa o restabelecimento do sistema de custeio do selizarem pelo pagamento do salário integral do empregado acidentado, apenas
guro de acidentes do trabalho, instituído no País pela Lei n9 5.316,
e tão-somente no dia do acidente. Essa alteração, a nosso ver, atende, sobremade 14-9-67 (mais conhecida, nos círculos empresariais e trabalhistas
neira, aos superiores interesses da Previdência Social.
da Nação, Como uLei Jarbas Passarinho").
Temos, com efeito, que:
"E o restabelecimento desse sistema de custeio, por suas impli19) a obrigatoriedade de as empresas atenderem ao salário intecações econômlco-Socia:ís, e por seu alto sentido prevencionista, asgral do acidentado, nos quinze prirrieiros dias subseqUentes ao da
sinala o representante do Estado de Pernambuco e insistentemente
ocorrência do acidente, integra-se na sistemática legalmente estabereclamado, não só por quase todas as entidades representativas de
lecida para o pagamento dos demais beneficias previdenciários, exempregadores, como ainda por quantos realmente se preocupam,
clusive aposentadoria;
no País, com o grave problema dos infortúnios do trabalho<'
29) essa imposição legal decerto constitui, por via indireta, for.
. .
•.
. .
te incentivo para que as empresas - ~ão só adotem melhores e mais . ,. ~o que _P~de?;o.s aven.g_t;tar, 0 S~bstJtut~vg sob a ohca. constituciOnal e
adequadas normas de prevenção de acidentes·- como ainda intra- JU:t~tco-prevJdenciarta, ?os parece fot exaushvamente exammado quanto ao
duzam em seus estabelecimentos_ ou neles aperfeiçoem_ eficien- men~o, _sofr:nd? aperfetçoa~entos q~e representam o c~nsenso das doutas
tes sistemas de atendimento médico a acidentados, visando a Comtssoes tecmcas a que f01 submetido.
recuperá-los para o trabalho dentro do menor espaço de tempo
Do ponto de vista"econômico, sem dúvida, a contribuição pelas emprepossível; e
sas ao seguro de acidentes do trabalho deve estar atrelada ao grau de risco das
39) o restabelecimento dos artigos 10 e 12, § 29 da Lei n9 5.316, mesmas e, portanto, deverá ser diferenciada individualmente. Principalmende 14-9-67, poderia representar, já agora, grave e insuportável ônus te, em se tratando, como ê o caso, de contribuições adicionais àquelas deterpara a Previdência Social, no caso de que uma razoável parcela do minadas constitucionalmente e estabelecidas em legislação pertinente.
empresariado nacional, por simples comodismo ou por falta de assessoramento, voltasse a preferir a transferência, para a Previdência
Social, da responsabilidade pelo pagamento do salãrio dos acidentados a partir do dia seguinte ao da ocorrência do acidente. Nesta
eventualidade, se 70% dos dois milhões de acidentes, aproximadamente, que anualmente se verificam no País, ocorressem no âmbito
de empresas que voltassem a preferir esta última modalidade de custeio, o Instituto de Previdência Social Ver-se-ia na contingência de
arcar com o pagamento de nada menos que 19.600.000 diáriasjano,
diárias essas que, mesmo à base média de Cr$ 120,00 cada uma, importaria num desembolso adicional de recursos d3. ordem de cerca
de 2,3 bilhões de cruzeiros por ano. E isto no exato instante em que
são notórias as dificuldades financeiras que se oferecem à Previdência Social, para a perfeita consecução de seus meritórios objetivos.

Portanto, do ponto de vista econômico, esta Comissão nada tem a contestar quanto à proposição sob exame, pois, mais ainda, à redução de tarifas
em função do grau de risco tem como contrapartida o desembolso pelas empresas de recursos que são canalizados para a prevenção de acidentes, objetivo também almejado pela Legislação previdenciária.

Todavia, o exame do Projeto nos leva a indagações que, pelo seu conteúdo estritamente"-fmanceiro, deverá ser apreciada pela Comissão técnica competente, no caso, a douta Comissão de Finanças desta Casa, para que a matéria, como almejamos, venha atender os elevados objetivos previdenciários.
A primeira, se refere à nova redação dada ao caput do art. 15, que nos dá
a impressão de que a contribuição previdenciária da empresa para o atendimento do custeio das prestações por acidente do Trabalho, se limitará aos
percentuais correspondentes ao que o artigo em sua redação original determina como contribuição adicional, revogando o inciso II, do art. 33, do Decreto
Por todos estes motivos, manifestamci-ilos inteiramente favoráveis ao n' 83.081/79.
substitutivo em exame.
A segunda, resulta das implicações financeiras ao Centro Nacional de
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presiden- Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO e ao Funte - Henrique de La Rocque, Relator- Nelson Carneiro- Humberto Luce- do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, decorrentes das reduções
na - Jayson Barreto.
nas contribuições por parte das empresas.
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Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado o 'i' 87.
Com efeito, no que tange à nOva redação proposta para o caput do artigo
na fprma do Substitutivo apresentado pela CCJ.
15 da atual Lei Acidentária, incurribe-nos ponderar que:
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979.- Teotônio Vilela, Presidente - José Richa, Relator - Bernardino Viana - Vicente Vuolo - Benedito
Canelas - Arnon de Mello - Milton Cabral.

PARECER N• 915, DE 1979
Da Comissão de Finanças

l'i') tanto o projeto original do Senador Nelson Carneiro,
quanto o substitutivo do Senador Aderbal Jurema, visain ao·restabelecimento do sistema de custeio do seguro de acidentes do trabalho instituído pela chamada ••Lei Jarbas Passarinho";
2'?) esse sistema de custeio foi estabelecido e disciplinado pelo
art. 12 da Lei n• 5.316, de 14·9·67, e pelos artigos 42 a 48 do respectivo Regulamento, aprovado pelo Decreto n• 61.784, de 28-11-67.

Relator: Senador Milton Cabral

Assim, tanto a nova redação proposta para o caput do art. 15 da Lei n'l
O Projeto de Lei n'i' 87, de 1979, de 3utoria de,) eminente Senador Nelson 6.367/76, quanto a redação proposta para os seus diferentes parágrafos, ohCarneiro, ao ser relatado, na ComisSão de Constituição e Justiça, pelo não servam, fielmente, pr3.tic3.inente sem qualquer alteração, a redação dada ao,
menos eminente Senador Aderbãl JU.rema, foi objeto de substitutivo já a pro-- art. 12 da Lei n'i' 5.316/67, e aos artigos 42 a 48 do Regulamento aprovado
vado, por unanimidade, não só pela mencionada Comissão de Constituição e pelo Decreto n9 61.784, de 28-11~67- ressalvada apenas a supressão do disJustiça, como ainda pelas doutas Comissões de Legislação Social e de Econo- posto no art. 10 e no§ 2'?, art. 12 da Lei n9 5.316/67, supressão essa feita, conmia. Nestas duas últimas Comissões Técnicas, foi a proposição brilhantemen- forme já bem o salientou o Senador La Rocque, no interesse de poupar maiote relatada pelos ilustres Senadores Henrique de La Rocque e José Richa, res- res dispêndios financeiros ao lAPAS.
pectivamente.
Por outro lado, tanto as constribuições para o Centro Nacional de SeguOs Pareceres atê aqui apresentados sobre a matéria, e aprovados sem
qualquer voto em contrário, são acordes em realçar os inegáveis méritos
sócio-econômicoS e o alto sentido prevencionisfã do Projeto ora apreciado, jã
agora, do seu substitutiVo em exame.T)e riossa parte, entendenios, silvo melhor jufzo, que a proposição do SenadOr Nelson Carneiro, aperfeiçoada pelo
substitutivo do Sen:idor Aderbal Jurema, ãtefldendo aos interesses das classes
empresariais do País, que insistentemente reclamam o restabelecimento do
sistema de custeio do_ Seguro de Acidentes do Trabalho, instituído entre nós
pela chamada .. Lei Jarbas Passarinho" (Lei nt1 5.316, de 14 de setembro de
1967), e atendendo de outra parte aos interesses das classes trabalhadoras da
Nação, que nela vêem um valioso incentivo para qUe as empresas a dotem, em
seus estabelecimentos industriais e·- comerciais, adequadas normas de segurança do trabalho e de prevenção de acidentes - essa proposição também
atende aos superiores interesses da economia nacional, sem comprometer as
finanças públicas e sem afetar, sob qualquer aspecto, o sistema financeiro do
lAPAS.
De fato, urge considerar que o custeio do seguro de acidCntes do_ trabalho incumbe única e exclusivamente às empreSas, dele não participando, com
recursos de qualquer natureza, nem o Erãrio e nem o lAPAS. Por outro lado,
tanto as tarifações coletivas quanto as tarifações individuais- características
básicas do sistema de custeio da ••Lei Jarbas Passarinho", que ora se pretende
restabelecer --são fixadas: a) diretamente, pelo Conselho Atuarial do lAPAS (Caso das tarifações coletívas); ou.b) diretamente, pelo IAM PS, mas em
rigorosa conformidade com critérios p'reviamenti! eStabelecidos pelo mesmo
Conselho Aluaria! (caso das tarifações individuais). E é claro que o Conselho
Atuarial, ao fixar uma tarifação coletiva para determinada classe de empresas, ou ao estabelecer critérios para a fixação de tarifações individuais, não só
leva em conta o custo de risco apresentado pelas empresas, ao longo do último triênio, como ainda adiciona ou manda adicionar a esse custo os adequados percentuais para: a) remuneração ao lAPAS pelos serviços de administração do seguro; b) cobertura de provãveis desvalorizações monetãrias; c)
provisões atuariais; e d) imprevistos.

rança, Higiene e Medicina do Trabalho, quanto aqueles destinados ao Fundo
de Apóió aó Desenvolvimento Social, estão previstas, na atual Lei Acidentâria, através àe seus artigos 16 e 17, respe_ctivamente.
Ora, a proposição em ·exame objetiva dar nova redação, tão-somente, ao
art. 15 da atual Lei Acidentária, não tendo, pois, qualquer efeito restritivo,
impeditivo ou modificativo em relação aos subseqüentes artigos 16 e 17 dispositiV-os estes que, destarte, permanecerão íntegros, válidos e de todo em
todo intocados.
De qualquer forma, porém, parece-nos que, tanto o Projeto do Senador
Nelson Carneiro, quanto o substitutivo do SenadOr Aderbal Jurema, foram
formulados a partir do pressuposto de que a matéria sobre que ambos versam
seria discutida, votada e aprovada antes de 31 de outubro do corrente ano,
data fatal para que, de acordo com o§ 4'? da proposição, o Conselho Atuarial
enviasse ao Diário OfiCial, para publicação, -a tarifa coletiva de contribuições
para o seguro de acidentes do ú-ã-balho, tarifa essa a vigorar: .. durante o ano
de calendário-Seguinte".

Como tal não aconteceu, uma indagação se impõe: em que bases se processariam, nos termos da proposição em análise, os recolhimentos das empresas para o seguro de acidentes do trabalho até que finalmente elaborada e
publicada, pelo Conselho Atuarial, a nova "Tarifa de Contribuições Coletivas" para o custeio do menciopado seguro? Como isto não está previsto, e visando a contornar o impasse, julgamos que, sem ferir os meritórios objetivos
do substitutivo em debate, poder-se-ia observar o seguinte: J9)- as taxas estabelecidas, para três graus de risco, pela Lei Acidentãria em vigor, como contribuição
obrigatória das empresas para o Seguro de Acidentes do Trabalho, seriam mantidas e observadas até 31-12-80, quando, então, na forma da proposição em exame, o Conselho Atuarial jã terã fixado e feito publicar. no Diário
Oficial, a tarifa coletiva de contribuições para o menCionado seguro, tarifa
essa a vigorar no exercício de 1981; e 29) -essa concessão à atual sistemátícade custeio, no entanto, não impediria que, imediatamente após a promulgação da Lei resultante do substitutivo do _Senador Aderbal Jurema, as em~
presas pleiteassem e obtivessem as tarifações individuais a que eventualmente
Aliãs, a rilelhor prova de que essa forma de custeio não afetará o sistema
fizessem jus (o que se nos afigura o mérito maior do projeto original do Senafinanceiro do lAPAS está em que, nos três últimos anos de vigência da "Lei
dor Nelson C~rneiro e_ do substitutivo do Senador Aderbal ~urema).
Jarbas Passarinho", sido fixadas alguns milhares de tarifações individuaisNestas condíções, manifestamo-nos favoráveis à aprovação da matéria,
e, nem por isso, nos seus balanços referentes a esses mesmos exercícios, a Autarquia deixou de apurar significativos Superavits entre o valOr total das con- com a seguinte emenda, que em nada altera os fundamentos e os verdadeiros
tribuições recebidas das empresas e o valor total dos gastos efetivamente ha- objetivos do substitutivo em discussão:
vidos com a sustentação do sistema nacional de seguro de acidentes do trabalho.
EMENDA N• 2-CF
Ressalte-se, por fim, como bem jã O fez o Senador La Rocque, que, em
Acrescenta ao art. I q do Substitutivo da Comissão de ConstitUição e Jusrelação à "Lei Jarbas Passarinho" e, conseqüentemente, em relação ao proje- tiça o seguinte parágrafo:
to original do Senador Nelson Carneiro - a única alteração introduzida pelo
substitutivo do Senador Aderbal Jurema -cingiu-se a vedar às empresas a
..§ 15. Prevalecerão para as empresas, até 31 de dezembro de
possibilidade de transferirem para o lAPAS a responsabilidade pelo paga_1980, as cota~ de contribuição fixadas para os três graus de risco pela
mento do salãrio integral do empregado acideniado nos- quinze primeiros dias
Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, ficando autorizada a aplisubseqUentes ao da ocorrência do acide~te- tal alteração, por si só, poupacação das tarifações individuafizadas nos termos da alínea b, do
rã à Autarquia um dispêndio adicional de recursos da ordem de mais de 2,3
item III deste artigo, à medida em que estaS forem expedidas pelo
bilhões de cruzeiros por mês.
Conselho Atuarial."
Quanto às indagações pelo eminente Senador José Riclia, em seu magníSala das Comissões, 8 de novembro de 1979. -Cunha Lima, Presidente
fico parecer aprovado por unanimidade pela-Comissão de Economia, parece- -Milton Cabral, Relator --Amaral Peixoto- José Richa- Roberto Saturnos que poderão elas ser aqui facilmente respondidas, sem qualquer deméri- nino- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- Alberto Silva- Tancredo Neto para a proposição em exame.
\-'es - Henrique de La Rocque.
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PARECERES N•s 916 E 917, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 125, de 1979, que "altera a
Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais e dá outras providências".
PARECER N• 916, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema
Da iniciativa do eminente Senador Gastão Muller, o Projeto que passamos a examinar altera a Lei dos Direitos Autorais para, em lhe acrescentando
um novo artigo e dois parágrafos, impedir a publicação- em obra impressa,
em versão cinematogrâfica ou de teatro - de literatura que divulgue memórias de criminoso-condenadO pela Justiça, relativas a delito por ele praticado.
Pelo Projeto -cujas_ disposições não se aplicam aos delitos políticos-,
o direito autoral de tais obras não pode ser considerado nem reclamado.
Na Justificação da sua proposta, o Autor ressalta o absurdo dessas obras
que, transformando delinqüente.s comuns em exemplares heróis, contribuem
negativamente à formação cultural da nossa juventude. Além de citar, entre
outras brilhantes considerações, reação que, no Senado da Frãnça, atravéS de
projeto prestes a ser aprovado, se efetiva contra tais "obras literárias", o Autor recorda disposição da nossa Constituição (3rt. 153, § 8'», ·infine) -qu~ entre
os Direitos e Garanlias Individuais, inClui o de proteger o brasileiro, e os estrangeiros residentes no País, coiitra a perniciosidade das "publicações e exte-:riorizações contrárias à moral e aos bons costumes". ·
O Projeto dç Senador GastãO MUller, por:cOnseguinte, fa_z-s'e oportuno e
desmerece qualquer reparo, adequanqo-se à Constítuiçã_o, à êstruturajÜrídicà:
do País e à boa técnica legislativa.
· ,.
·
·,
Quanto ao mérito cabe à Comissão de Educação e Cultura o pronunciamento adequado.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1979. - Aloysio Chaves, Presidente
em exercício- Aderbal Jurema, Relator- Nelson Carneiro, pela inconstitucionalidade - Tancredo Neves - Moacyr Dalla - Lázaro Barboza, pela inconstitucionalidade e injuridicidade - A.lmir Piõto - Franco Montoro, com
restrições - Leite Chaves, vencido - Murilo Badaró.
PARECER N• 917, de 1979
Relator: Senadora Eunice Michiles.
O eminente Sen3:dor Gastão Müller é o autor do presente projeto que altera a Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973 ;._ qüe regula os direitos autorais e dá outras providências.
A alteração pretendida, que se sugere coffi 3. adição de um preceito ao
Capítulo II, do Título III, da Lei n• 5.988, de 1973, objetiva proibir que seja
impressa obra literâria ou produzida versão cinematográfica ou teatral que
divulgue memórias de crimitl.Oso:i"'Condenados pela Justiça, quando tais divulgações visarem a publicidade de delitos por eles praticados.
A proposição ressalva da proibição os delitos políticos e prescreve que
nenhum direito autoral serâ devido aos que violarem as disposiÇões objeto da
vedação legal.
Justificando a iniciativa, aduz seu ilustre Autor, que:
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Em outro trecho de sua substanciosa apreciação, esclarece que:
.. Alêm disso, os meios de comunicação de massa têm contribuído sensivelmente para o aumento do índice de criminalidade, uma
vez que esses meios criam informações_ erradas quanto à freqüência
e tipos de violências, banalizando-as e o que é o pior, habituandonos ao seu convívio, como se fizesse parte de nossas vidas.
A história desses condenados oferece ainda, as necessárias informações sobre métodos inteligentes e eficientes para se elaborar
um crime. A litei-ãtiira Criminal estã repleta de ates criminosos praticados sob a inspiração de obras literárias ou versões cinematográficas, jã que- estes relatos proporcionam autênticas aulas de como
preparar e executar um delito.
Convém ainda saliC:mtar, que a admiração dos jovens pode ser
dirigida para esses malfeitores hábeis, esses .. artistas do crime" que
concedem entrevistas coletivas, aparecem em manchetes nos jornaiS,
têm sua história transformada em obra literária, levando o nosso jovem à imitação por imaturidade, a sugestionabilidade ou a identifi- ·
cação."
·
A Comissão de Constituição e Justiça, acolhendo parecer do eminente
Senador Aderbal Jurema, manifestou-se pela constitucionalidade, juridicidade e bo_a técnica legislativa da matéria, remetendO a apreciação de seu mérito
a esta Comissão de Educação e Cultura.
~Em Ver9ade, tudo quanto poderia ser dito sobre o assunto consubstanciado no projeto sOb -exame, já o foi através' das jUdiciosas apreCiações constantesJlajustificação da matéria, a qual espelha, sem exageroS; o qve; de fato,
vem ocorrendo e!fi quaSe todo o gtund~. ~-- ,
- .
. Há mesmo, na permanente div~lg:ação da vi~llêilci~e do crime pelos instrumentos de comunicação d.e·massas,.uma espéCie de vocação suicidâ, a conduzir a sociedade para destinos anárquicos, em que os seus valores tradicionais são subvertidos e, até, substituídos por concepções que não se identificam com a moral e os bons costumes.
O crime, neste passo, é revelado como um verdadeiro atributo, veladamente recomendado a quantos desejam êxitos em muitos setores da vida moderna.
Assim, a figUra "do delinqüentt é transformada na de herói, apresentados
os seus feitos criminosos como expressões de inteligência, de argúcia e esperteza.
Ora, se o delinqUente? pode ~onstituir-se ein instrumento de êxito e enriquecimento, mediante a exploração dessa prãtica, então teremos institucionalizado regime do ilícito protegido e estimulacj.o, em detrimento dos verdadeiros valores sociais.
.
Do ponto de vista educacional, o presente projeto reflete o objetivo cautelar de proteção à juventude, indicando-lhe o verdadeiro caminho da convivência social pacífica e útil.
Assim sendo, o nossO parecei-- é pela ãproVação do projeto, louvando a
iniciativa de seu eminente autor.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979. -·João Calmon, Presidente
- Eunice Michiles, Relator - Adalberto Sena - Aderbal Jurema - Jutahy
Magalhães.

PARECERES N's 918, 919 E 920, DE 1979
se generalizando, entre nós e em todo o mundo a prática,
Sobre o Projeto de Lei do Senado o9 208, de 1979, que "dispõe
anti-social, de dar divulgação a memória de criminosos condenados
sobre a remuneraçio profissional mínJma dos engenheiros, arquitetos
pela Justiça, fazendo verdadeira apologia do crime e, assim, transe engenheiros agrônomos e dá outras providências".
formando os delinqUentes em heróis exemplares para a juventude.
PARECER N• 918, DE 1979
Alguns, até, se locupletam do próprio crime praticado e, por meio
Da Comissão de Constituição e Justiça
do direito autoral, enriquecem nababescamente, numa atitude de
extrema zombaria pela sociedade que os puniu e os segregou do seu
Relator: Senador Murilo Badaró
convívio.
·
O Projeto sob exame, de aUtoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, obVale ressaltar a publicação pelo Jornal O Globo, em sua edição
jetiva estabelecer teto~ salariais mínimos para os profissionais em engenharia,
de 17 de abril do corrente ano, na Coluna de Carlos Swann, da searquitetura e agronomia, na forma sugerida ao autor pela Federação Nacioguinte nota:
nal dos Engenheiros.
"CRIME FRANCES NÃO VAI COMPENSAR
Na Justificação, é salientado que ·~as Leis n9s 4.950-A, de 22 de abril de
Os criminosos franceses não pOderão mais receber direitos au- 1966 e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que dispuseram sobre a matéria,
torais por suas memórias literárias (ou versões cinematográficas das encontram-se literalmente desatualizadas, em face não só da inflação, que
mesmas). Até o final do mês, o Senado vai aprovar a ... Lei Mesrine", vem devorando a remuneração dos assalariados, como também dos próprios
pela qual se impedirã que a narração da delinqüência enriqueça o níveis salariais hoje atribuídos aos profisSionais de nível superior".
Deferida a apreciação do mê:rito às doutas Comissões de Legislação SodelinqUente.
O projeto de lei surgiu quando O ato r Jean Paul Belmondo fez cial e de Finanças, e como inexistern óbices quanto ao aspecto jurídicoum contrato de compra dos direitos cineinafogrâficos das memórias constitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1979.- HenrlquedeLa Rocque,
de Mesrine, o Hinimigo público n'» I da França", que estã foragido
hã mais de dez meses e tem ganho dinheiro com a publicação de seu Presidente- Murllo Badaró, Relator- Nelson Carneiro- Moacyr DallaFranco Montoro - Lenoir V argas - Cunha Lima - Tancredo Neves.
livro." ·
·~Está
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PARECER N• 919, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social

Cumprindo a tramitação regimental, manifestaram-s.e sobre a propo·
sição as Ccmissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e de Legislação Social, pelo acolhimento, com a Emenda n9 1-CLS.
Relator: Senador Franco Montoro
No panorama atual do Brasil, as remunerações pelo trabalho são alvo
Com a presente proposição o nobre Senador Nelson Carneiro intenta fi- das maiores críticas como fator inflacioflário. Acentue-se, contudo, que a lexar .. a remuneração mensal mínima dos profissionais em engenharia, arquite- gislação deve promover a atualização necessária, a fim de que os pisos salatura e agronomia, diplomados em cursos regulares superiores e subordinados riais de certas categorias não fiquem defasados justamente em- face da inao ~regime dã Cons6Iid3.ção".
flação.
Mas prevê, tamb,ém, os honorãrios mínimos desses profissionais, quanEste, o grande objetivo do projeto a par de constituir-se em estímulo efido exercentes de atividades autônomas, na elaboração e execução de projetas,
caz ao trabalho dos profissionais nele abrangidos.
fixados em tabelas de suas respectivas---entidades sindicais.
A Emenda n'i' 1-CLS aperfeiçoa a redação do "caput" do art. 19, ajustando-o
A inic13tiv3 abrange os profissionais dessas categorias habilitados em
mlhor à tabela que estabelece.
cursos de menos de quatro anos, e em cursos de quatro ou mais anos.
No que se refere ao aspecto financeiro, entendem_os que os valores atriJustificando o projeto, seu nobre Autor declara ter como objetivo funda- buídos -no -texto do projeto estão adequados ao trabalho desenvolvido pelas
mental garantir aos engenheiros, arquitetos e agrônomos remuneração con- profissões enfocadas.
digna com a dignidade e a relevância das funções que exercem. E que os diAnte as razões apresentadas, concluímos pela aprovação do Projeto de
plomas legais que anteriormente trataram da matéria se encontram literalLei do Senado n9 208, âe 1979, com a emenda apresentada pela Comissão de
mente desatualizados.
Legislação Social.
Examíri"ãildo a proposição sob o aspecto jurídico-constituCional, a CoSala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente
missão de Constituição e Justiça coriferiu-Ihe parecer pela aprovação.
- Tancredo Neves, Relator- José Richa- AmaraJ PeixOto- Jorge KaluDo processo consta manifestação da Confederação Nacional da lndús"
me- Alberto Silva- Henrique de La Rocque- Roberto Saturnino- Jutahy
tria, contrária ao projeto em causa:.
Magalhães"
A transmudação_ em lei, da presente propositura, conseqüenciará estímulo ao trabalho dos profissionãis nela contemplados, com reflexos positivos
PARECERES N•s 921 E 922, DE 1979
em favor de quantos, Brasil a fora, se valem de seus serviços.
Realmente a inflação vem corroendo a remuneração dos assalariados,
urgindo Jeis que a atualizem equanimemente.
Nessa conformidade, pronunciamo-nos pelo acolhimento ao Projeto,
mas com a Emenda a seguir oferecida ao Hcaput" do art. 111. Esta visa, tãosomente, compatibilizá-lo com o contido em artigos subseqUentes, que abrigam tanto esses profissionais quando detentores de diplomas de curso superior, quanto os que apenas foram diplomados em çursos regulares de menos
de quatro anos.
Emenda 1-CLS - Imprima-se ao ••caput, do art. J9 a redação infra:
..A remuneração mensal mínima dos profissionais em engenharia, arquiletura e agronomia, diplomados em cursos regulares ou superiores, quando subordinados ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho, obedecerá à seguinte tabela:"
-

Sala das Com'issõêS, 18--de outubro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente
Franco Montoro, Relator- Raimundo Parente - Henrique de La Rocque
Humberto Lucena.
PARECER N• 920, DE 1979
Da Comissão de Fln1111ças
Relator: Senador Tancredo Neves

De iniciativa do nobre Senador Nelson Carneiro, chega a exame da Comissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado que dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos e dá outras providências.
Em sua justificativa sustenta o aUtor:·
.. Nosso objetivo fundamental é assegurar aos engenheiros, arquitetos e agrônomos remuneração condigna com a dignidade e a
relevância das funções exercidas por esses profissionais.
Em verdade, as Leis n•s 4.950"A, de 22 de abril de 1966 e
5.194, de 24 de dezembro de 1966, que dispuseram sobre a matéria,
encontram-se literalmente desatualizadas, em face não só da inflação, que vem devorando a remuneração dos assalariados, como
tambêm dos próprios níVeiS Salariais hoje atribuídos aos profissionais de nível superior.
A medida que ora preconizamos não configura nenhuma inovação, pois são vârios os diplomas legais que têm por objetivo a fixação de salârio mínimo- prOfissional, cOfio, Por exemplo, a Lei
n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961 (Médicos) e as Leis quejã men·
cionamos. Buscamos, tão-somente, atualizar as normas vigentes
sobre a matéria, procurando atribuir remuneração condigna aos
profissionais- de Engenharia, Arquitetufa e Agronomia.
Ressalte-se, por derradeiro, que a propositura inspirou-se em
sugestão que nos foi oferecida pela Federação Nacional dos Engenheiros."

Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 210, de 1979, que "institui a
correção monetária sobre os títulos de divida líquida e certa, judicial
ou extrajudicial".
PARECER N• 921, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas.
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob exame pretende acrescentar parãgrafo único ao art. 1.064 do Código Civil, a fim de instituir a correção monetária sobre os títulos exeqüendos .
O referido dispositivo do Código Civil estabelece:
••Art. 1.064. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o
devedor aos juros de mora, que se c;ontarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, desde que lhes esteja
fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou
acordo entre as partes."
Propõe o Projeto o acréScimo do seguinte:
••Parágrafo único. SObre todas as dívidas a que se refere ocaput deste artigo incidirã a correção monetária, calculada de acordo
com os índices oficiais, a partir do vencimento."
Justificando o Projeto, argumenta o Autor, num dos seus trechos:
"Se convertida em lei, estamos certos de que ela irá eliminar
milhares de execuções, seja por título judicial, seja por título extrajudicial. E, se conseguir diminuir o número de demandas, o Poder
Judiciário terá melhores condições de funcionamento."
Na verdade, a instituição da correção monetária, nas cobranças executivas judiciais abrangidas pelo Projeto, é uma das soluções apontadas, nos
meios vinculados ao Poder Judiciário, como instrumento indispensável ao desafogo da Justiça brasileira.
Nos estudos e diagnósticos levantados em torno da Reforma do Judiciário, e coordenados pelo saudoso Ministro Alkmim, do Supremo Tribunal
Federal, consta, entre outras, essa solução da correção monetária, cujo objetivo seria o de desestimular os devedores relapsos que, amparados pelas delongas de um feito judicial, atravancam o Judiciário com defesas e contestações qUe se tornam lucrativas pela desvalorização. da moeda e, conseqüentemente, do valor da dívida.
A jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, aliás, jã vêm amparando a tese da correção monetária em muitos casos, reconhecendo a nova
realidade de que a correção jã se incorporou, como fato generalizado, no universo das instituições jurídicas Orasileiras.
O PLS nCJ 210/79, a O}eu-ver, não encontra nenhum obstáculo. O dispositivo a que se quer aciescentar um Parãgrafo Único insere-se no Capítulo
··oos Juros Legais", do Código Civil (Capítulo XV, Título II, Livro III Do Direito das Obrigações), seguramente o mais adequado para a institu,.: ....
nalização da correção monetária.
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Portanto, o Projeto, além de jurídico e de boa técnica legislativa,
harmoniza-se com a Constituição. Qiúi.i1.t0-ao mérito, também merece apoiamente.
Isto posto, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões~-19- de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presídente- Lenoir Vargas, Relator- Nelson Carneiro- Murilo BadaróFranco Montoro - Moacyr Dalla - Cunha Lima - Tancredo Neves.
PARECER N• 922, DE 1979
Da Comissão de Finanças.
Relator: Senador Affonso Camargo

Apresenta o ilustre Senador Nelson Carneiro o presente projeto de tei,
que tem por fim estabelecer a aplicação da correção monetãria aoS títulos de
dívida líquida e certa de carãter judicial ou extrajudicial.
Para tanto, sugere a medida o acréscimo de parágrafo ao art. 1.064 do
Código Civil.
A Comissão de ConStituição e Justiça eniitiu parecer pela constituciollaM
!idade e juridicidade da proposição e, quanto ao mérito, pela sua aprovação.
O projeto em tela vem ao encontro de legítimo anseio -de justiça relativaM
mente ao tratamento conferido aos credores em geral, tendo em vista a atualiM
zação monetária dos valores dos créditos não satiSfeitos na data de seus resM
pectivos vencimentOs.
De fato, a inclusão do parágrafo ora sugerido_ ao art. 1.064, do Código
Civil, instaura, em nosso ordenamento jurídico, a consagração da correção
monetária a todas as dívidas em dinheiro ou prestação de outra natureza. A
adoçào da medida em apreço há de se constituir no limiar de uma nova fase
nas relações civrS ou coní.erGiais, tendo em vista que os prejuízos causados
pela inflação, serão neutralizados pela correção dos valores monetários defasados com o transcurso do tempo.
O direito positivo brasileiro, até então, sOmente prevê a aplicação dos
índices corretivos da moeda para determinadas qipóteses, cabendo citar alguM
mas, tais como, débitos fiscais (Lei n• 4.357, de 1964), desapropriações (Lei n•
4.686, de 1965 e 5.670, de 1971), locações (Lei n9 4.494, def904), empréstimos
hipotecários (DecretO-lei n'? 70, de 1966 e Lei n9 4.380, de 1964), débitos para
com os condomínios (Lei n'? 4.591, de 1964); indenizações trabalhistas, etc.
De qualquer sorte, resulta induvidoso o tratamento diferenciado atribuído pelo ordenamento jurídico a certos setores da vida_ ecooôrnica, como salienta Paulo de Araújo Lima em sua notável monografia "A Correção Monetária sob a Perspectiva Jurídica", ~·erbis:
•• Ao passo que os credores do mundo civil de um modo geral
(credores por efeitos comerciais, \ierida de certos bens imóveis e de
bens mobiliários) estão sujeitos à inflaçãO- e vêem seus recursos serem transferidos para os respectíVos devedores por força da desvalorização monetária ocorfida ao longo do termo de seu vencimento,
certas relações jurídicas peculiares (compra e venda de unidades habitacionais novas, locação de prédios urbanos, desapropriação, créditos fiscais, etc.) se põem a salvo dessa conjuntura. Isto é, ao passo
que se dá a certos credores um tratamento, a bem dizer privilegiado,
corrigindo monetariamente o valor de suas dívidas._ a outros se deixa sofrer o impacto do desgaste monetário." (op. cit., pág. 73).
E foi justamente buscando solucionar ou minimizar a injustiça
do tratamento_ desigual previsto na lei, que o Supremo Tribunal FeM
deral construiu jUrisprudência no sentido de autorizar a incidência
da correção monetária nas indenizações provenientes de danos obrigados pelo instituto jurídico da responsabilidade civil.
Ao- apreciar hipótese de reparação de danos materiais, ou seja,
tipicamente de dívida de valor, a Suprema Corte, assim decidiu no
Recurso Extraordinário n9 79.663, que se transformou no leader ca-

se:
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Nos casos_ referidos, isto é, em se tratando de dívidas de valor, o Excelso
Pretória adotou JurisPi"i.Iâência que veio a substituir a lei específica sobre a
matéria, desde que assim lhe permitiram as normas e os princípios que regem.
a responsabilidade civil.
Visando a distinguir a s1fuação em julgamento acima referida (legitimidade da aplicação da correção monetária a danos pela prática de atas ilícitos), e aquelas provenientes das chamadas ••dívidas de dinheiro", manifestouse o saudoso Ministro Rodrigues Alckmin:
"Desejo, porém, nesta oportunidade, enfatizar dois aspectos do
tema.
O primeiro é o de que há uma frase freqUentemente invocada
como impeditiva de serem atualizadas para o momento da solução
as reparações de dano: não há correção monetãda sem lei que a institua. A regra é exata. Mas é preciso que se ªtenda ao âmbito da sua
aplicação. Ela se prende ao princípio nominalista: a moeda conserva
sempre o seu valor liberatório. Conseqüentemente, para que a dívida x seja saldada, apesar das variações do poder aquisitivO da moeda, bastará a entrega da moeda de valor nominal x. E somente lei,
reservada ao âmbito da União, poderá alterar esse princípio. Mas
outra é a questão referente à impropriamente chamada corrcção das
indenizações por ato ilíCito.'' (Revista cit., pág. 520).
Verifica-se, pois, que, diante do princípio da reserva legal, não cabe ao
Poder Judiciário determinar a aplicação da atualização da moeda aos negóM
cios civis ou -comerciais, em gefal, sein a existência da lei permissiva.
A providência ora apreciada estende aos efeitos da inexecução das obríM
gações discíplinadas pela legislação civil a incidência da correção monetária,
o que em nada afeta as finanças públicas e, ao contrário, vem tornar m3.iS Justa a compensação pela mora do devedor, sem se constituir em sanção jurídica.
Com essas considerações. concluo pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado 09 210, de 1979.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente
- Affonso C amargo, Relator- Vicente Vuolo- Tancredo Neves- José Richa- Amaral Peixoto- Saldanha Derzi- Jutahy Magalhães- Jorge Kalume- Alberto Silva- Mendes Canale.
PARECERES Nos 923 E 924, DE 1979
Sobre o Projeto de I.ef da Câmara n'? 34, de 1979 (na origem, n\1
660-C, de 1975}, que "altera a legislação previdenciária relativa ao
exMcombatente".
PARECER No 923, DE 1979
Da Comissi'o de Constituição 1 Justiça
Relator: Senador Aloysio Chaves
Originário da Câmara dos Deputados, o presente projeto ao qual foram
anexados outros em igual sentido, objetiva alterar o inciso II do artigo}'? da
Lei n'i' 5.898, de 1971, que dispõe sobre o valor do salário-de-benefício pago
ao ex-combaten-te pela Previdência Social.
Segundo a referida disposição legal, os benefícios havidos a título de
auxnio-doença ou por motivo de aposentad_oría são "delimitados pela legislação comum da Previdência Social", o ·que implica em dizer, não podem ultrapassar o teta de dez salãrios mínimos que era, à época da adição da lei, o limite máximo de Inciaência da contribUição previdenciãria ou de seus benefícios.
Sucede, porém que com o advento da Lei n'? 5.890, de 1973, aqueles valores passaram a ter como parâmetro o montante de vinte salários mínimos.
Era, portanto, de se esperar que a citada disposição, inserta na legislação de
amparo ao ex-combatente, mas vinculada às normas gerais da "previdência
social comum", acompanhasse a mesma elevação de teta.
Tal não aconteceu, entretanto. Entendida como uma lei especial, não revogada ou alterada pela superveniência de lei geral, permaneceram em pleno
vigor suas disposições, a ponto de serem incorporadas, em sua essêncía, na
Consolidação das Leis da Previdência Social, aprovada por decreto de 1977.
Desta forma, ainda que o ex-combatente, no momento em que se aposentar, perceba remuneração superior a dez salârios mínimos, os seus proventos de inatiVidade serão sempre delimitados por esse teto.
A razão de ser do presente projeto é, portanto, desvincular de qualquer
limitação os valores dos benefícios pagos ao ex-combatente, equiparando-o,
no particular, ao segurado comum da Previdência Social.

HResponsabilidade civil. Danos materiais. Dívidas de
valor. Correção monetãria. Decisão qUe determina a atuaM
lização da importância dos danos, no pagamento, pela
aplicação de índices de correção monetãria; por ser de valor a dívida.
Para que haja completa reparação do dano, a indenização, corno dívida de valor, deve ser atualizada com relação à data do pagamento. Entre os possíveis critérios a
serem adotados para essa atualização, o de -aplicarMse índice de correção monetária à estimativa jã constante dos autos não ofende o direito fe'deral e pode ser utilizado.
Vale ressaltar, e ênfase deve ser dada a este aspecto, que se o exRecurso extraordinãrio conhecido e provldo." (Revis- combatente exerce ativid-ade em que perceba mais de 10 até 20 vezes o salário
ta Trimestral de JurisprudênCia,-vol. 79, pág. 515).
mínimo, é inãdmissível que o valor da sua aposentadoria fique reduzido, ten-
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do em vista o que dispõe o artigo 197, alínea c da Constítuição, que lhe assegura "proventos integrais" na inatividade, Se funciOnário público ou contribuinte da Previdência Social.

·Sobre o Projeto de i..ei da. Câmara. n.. 0 148, de 1978 (n.0
5.616-B, de 19_78, na origem), que "define a isenção do
Imposto de Re-nda das entidades esportivas, e dá outras
providências".

Assim, quer por-motivos de justiça social, quer para que se cumpra um
mandamento constitucional, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979.- Lenolr Vargas, Presidente
- Aloysio Chaves, Relator- Eunice Michiles- Humberto Lucena- Franco
Montoro.
PARECER N• 924, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Lomanto Júnior
O Projeto de Lei ora examinado, de autoria do ílustre Deputado Freitas
Nobre, dispõe (art. f9) que ..a contribuição do segurado ex-combatente incidirá sobre a remuneração efetivamente recebida, não lhe sendo aplicável o diposto na Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdêncía
Social".
Determina tambêrri a proposição (art. 29) que .. o inciso II do art. 19 da
Lei n9 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre as prestações devidas
ao ex-combatente segurado da Previdência Social, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. I• ...... ,...................................... .
1 - ,,,,, ........................................... .
II - à renda mensal do auxílio-doença e da aposentadoria de
qualquer espécie, que será igual a cem por cento do salário-de-beneficio definido na legislação cOmum da Previdência Social, não se
lhe aplicando qualquer limitação."
A justificação formulada, em abono às medidas d"e q·lle trata o projetO,
fundamenta-se no conflito que parece existir entre duas disposições legais relativas a ex-combatentes: o art. 197, da constituiçãO- e o teor da Lei n9
5.698, de 31 de agosto de 1971.
Impedido de contribuir sobre remuneração que exceda de dez salários
mínimos e de receber beneficias previdenciários que ultrapassem tais limites são palavras do texto justificador- o ex-combatente ficou, de fato, relegado
a situação inferior ão segurado comum que, a pârtir da Lei n9 5.890, de 8 de
junho de 1973, pode contribuir sobre aposentadoria e demais benefícios em
função desse valor.
Ao projeto, foram enexados na Câmara dois outros, ambos de 1976, n9s
2.292 e 2.532 - retaclànados com o mesmo assunto - e o texto que a Câmara aprovou é de um substitutivo que coDioHàa- a-s três proposituras:
Nesta Casa, a matéria foi examinada, no mérito, pela Comissão de Legislação Social, relatada pelo eminente Senador Aloysio Chaves.
No parecer prolatado- que a Comissão a-provou- fo1 feitO um histórico do assunto e formulada a consideração de que a finalidade do projeto é
Hdesvincular de qualquer limitação os valores dos beneficies pagos ao excombatente, equiparando~o, no particular, ao segurado comum da Prevídêncía Social."

'

PARECER N.0 925, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aloysio Chaves
o Projeto que nos v.em da Câmara dos Deputados, estabelece
que as as.sociações esportivas sem finalidade lucrativa estão isentas do imposto de renda, desde que preencham as condições que
especifica.
E, no seu art. 2.0 , a proposição determina o arquivamento das
"ações fiscais empreendidas contra as entidades referidas no art.
1. 0 , qualquer que seja o estágio em que se encontrem".
Quando a matéria foi apreciada pela COmissão de Constituição
e Justiça da Câmara, o voto do Relator esclareceu, num dos .seus
trechos:
"Seu autor prOcura tornar mais efetiva, mais clara, livre
de qualquer dúvida - como a.s que ocorrem a. juizo da própria autoridade fiscal - a Isenção de Imposto de Renda
da.s As.sociações Esportivas sem fins lucrativos. A rigor, o
próprio art. 25 do Decreto n.o 58.400, de 10 de maio de
1966 (Regulamento para cobrança e fiscalização do Imposto de -Renda) favorece as entidades esportivas não
profiss~~J:?.ais, quand9 determina:
''1\.rt. 25. A.s sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico, caritativo. religioso, cultural, instrutivo, científico, artístico, literário, recreativo, esportivo, e
associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos
interesses de seus associados, gozarão de isenção do imposto de renda, desde que (Lei n.o 4. 1)06, art. 30):
a) não remunerem os seus dirigenteS e não diStribuam lucros a qualquer titulo;
b) apliquem integralmente os seWl recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais;
c) mantenham escrituração das suas receitas e despesas
em Jjvros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão;
d) pr.estem à.s repartições lançadoras do imposto a.s lnformações detm"roinadas pela lei e recolham os tributos
retidos sobre os rendimentos por elas pago.s."
Pelo Regimento Interno dó Senado, cabe a esta Comissão emitir Patecer sobre o mérito da matéria (art. 100, I, 6), ma.s lhe está
obstado (a.rt. 100, III, b, 1) incursionar em torno da constitucionalidade e jurid!cidade de um Projeto já aprovado, sem restrições,
pela Comissão de Constituição e .rustiça e pelo Plenário da outra
Casa do Congresso Nacional, exceto se o contrário decidisse <> Plenário do -Senado.
A nosso ver, conforme jâ indicara a própria Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a matéria abordada
pelo Projeto, de autoria do eminente Deputado Herbert Levy, já foi
disciplinada pelo art. 30 da Lei n.0 4. 506/64, consolidada no art.
113 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 0 76.186, de
2-9-75).

No entanto, não parece ter alcançado o objetivo colimado. São
notórios os exemplos de conflitos entre o fisco -e as associações esSe o ex-combatente exerce atividade em que perceba mais de IO até 20 portivas, motivados por interpretações da lei vigente.
vezes o salário mínimo - diz o parecer da CLS- é inadmissivel que o valor
Q Projeto também anistia a.s entidades, sem finalidade lucratida sua aposentadoria fique reduzido, tendo em vista o que dispõe o art. 197, va, presentemente sob as malhas de ações fiscais e, no seu art. 1.0,
alínea c da Constituíção, que lhe assegura ''proventos integrais'' na inativida- oferece 1,llU texto que as beneficia sem deixar margem a dúvidas
de interpretação que, não raro, frustram os propósitos do Poder
de, se funcionário público ou contribuinte da Previdência Social.
Público de !.sentar do imposto de renda, para ajudar e estimular
O Parecer é pela aprovação do projeto, "quer por motivos de justiça so- os organismos desportivos que, imbuidos de grande idealismo, investem o que têm, e muitas vezes o que não têm, na difusão e prácial, quer para que se cumpra um mandamento constitucional".
tica de esportes que aprimoram a eugenía do povo.
Ê pacífica, p-áis, a razão de ser das medidas prec6ilizadas no Projeto que
Há de se examinar, naturalmente, se o Projeto deixa lacuna.s
apenas corrigem acidental antagonismo de leis que está causando prejuízos- de técnica tributária que comprometeriam o trabalho do Fisco, no
sentido
de verif!car a lisura do procedimento das a.ssoclações esnão previstos, nem desejados pelo legislador - aos brasileiros, exportivas que estão merecendo o apoio do Poder Público.
combatentes que merecem o respeito e a gratificação da Pátria.
Este aspecto, porém, pertence à competência da.s Comissões de
Quanto às implicações financeiras d3. medida proposta, são elas irrele- Economia e de Finanças, para as quais o Projeto foi igualmente
distribuído.
vantes. Opinamos, a"sSiin, pela aprovação do projeto.
No que cabe a esta comissão examinar, opinamos fa.voravelÉ o parecer.
mente ao Projeto, quanto ao seu mérito.
Sala das Comissões, 8 de novembro de i979.- Cunha Lima, Presidente
Sala da.s Comissões, 6 de junho de 1979. - Henrique de La
- Lomanto Júnior, Relator- Raimundo Parente- Amaral Peixoto- Tan~
Rocque, Presidente - Aloysio Cha.ves, Relator - Helvidio Nunes
credo Neves - Jorge Kalume - Alberto Silva - Henrique de La Rocque - Bernardino Viana - Ra.imund<> Parente - Cunha Lima. - NelJutahy Magalhães- José Richa.
son Carneiro- Tancredo Neves - Hugo Ramos- Franco Montoro.
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PARECER N.0 926, iDE 1979
Da. Comissão de Economia.

Relator: .Senador José Richa
Procedente da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n. 0
148/78, de autoria do ilustre Deputado Herbert Levy define a lsenção do Imposto de Renda das entidades esportivas mediante os seguintes artigos:
·
·
"Art. 1.0 Não estão sujeitos ao imposto de renda as associações esportivas sem finalidade lucrativas cujos diretores não recebam remuneração de qualquer espécie e estatutos prejoevam a entrega de bens a instituições filantrópicas em caso de paralisação definitiva de suas atividades.
Art. 2.• A.s ações flscais empreendidas contra as el}tidades referidas no art. 1.0, qualquer que seja o estágw em
que se encontrem, serão ai."quivada.s.''
Em sua justificação, o autor da matéria afirma que a leglslação em vigor prevê que as entidad. es esportivas .sem :fin.s lucrativos
não estão sujeitas ao Imposto de Renda, 9 que é ratificado pelas
doutas Comlssões de Constituição e Justiça das duas Casas. .
Ressaltam esses órgãos que a falta de elareza da leglsl~ção vigente tem induzido as autoridades fiscais a promoverem açoes contra essas entidades.
_
Dessa forma, a proposição em exame r-esulta da necessidade de
se tomar específica a lsenção do Imposto sobre a Renda, para as
associações esportivas sem fins lucrativos.
Sem dftvida é patente a intenção do Estado de estimular as
atividades esporllvas, não só mediante isenção tributârla, como
através d-e outros m·ecanismos:.
Do ponto de vista econômico, tais estímulos, representat!,os P~
los recursos monetários alocados em ati_vid:;ud.es esportivas, nao deixam de ter como contrapartida um custo de oportunidade corresc
pondente ao que se deixa de aplicar em outras atlvidades, também
dé elevada prioridade, ou, que:rn sabe, superior até, mas, em :se tratando de politica. econômica, bem sabem,os_que, nem .sempre, os valores estritamente económicos tendem a ,preponderar.
Dessa forma, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.o 148, de 1978.
Sala das Comlssões, 30 de agosto de 1979. - Itamar Franco,
Presidente - José Richa, Relator - José Lins- Bernardino Viana
- Alberto Silva - Milton Cabral - Jessé Freire.
PARECER N. 0 927, DE 1979
Da Comissão de Finanças
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4. o ponto que nos parece passível de uma pequena observação de ordem técnico-tributária prende-se à norma proposta no
art; 2.0 do Projeto.
Lá- se diz que:
"Art. 2.0 As ações fiscais .empreendidas contra as entidades referidas no art. 1.0 , qualquer que seja o estágio em
que. se en~ontrem, serão arqUivadas."
Poder-se-la argü!r que, da forma como está redigido o dispositivo, haveria uma dificuldade, senão uma !mpossibilldade, para a
fiscalização do cumprimento das chamadas obrigações acessórias, a
que .estão sujeitas aquelas entidades, mesmo isentas da obrigação
principal de pagar o imposto, como, por exemplo, a apresentação
de declaração e retenção de imposto sobre pagamentos que efetuem,
exibição de livros e documentos contábeis, etc ....
Contudo, esta dificuldade, ou esta lmposslhilidade, inexistem
ante o mandato do art. 195 do Código Tributário Nacional (Lei n.O
5.172/66), que dispõe:
"Art. 19.5.. Para os ef-eitos da legislação tributária não têm
aplicação qualsquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéls, e efeitos comercials ou tlscals,
dos comerciantes, industriais .ou produtores, ou da obrigação destes de exlbl-loo.''
De maneira que, in~rpretada a norma proposta cozno .sendo
limitativa da Fiscalização, 'tal interpretaçã<> não reslstirla ao preceitQ citado, do Código Tributário Nacional.
Agora, o que pode suscitar dúvidas maiores é o sentido· da
expressão ~ões fiscais.
Esta expressão; usada no texto ora examinado; se pretende
significar a espéci-e processual tipica, de natureza. executiva, é, de
fato, inadequada.
Por outro lado, se se pretendeu lhe atribuir um sentido mals
amplo do que o de ação executiva para cobrança judicial de crédito tributário, a expressão também não é das mals adequadas, pois
em linguagem tributária ela designa todo um conjunto de procedimentos administrativos, tendentes a permitir o exercicio da atividade do Fisco. Nesse caso1 admitindo-se esta amplitude extrema,
estaríamos diante da hipotese. interpretativa acima examinada,
pela qual aplicar-se-la o disposto no citado art. 195 do Código Tributário.
Na verdade, como o Projeto objetiva efetivar a lsenção do imposto de renda para aquelas entidades, inobstante elas já estejam
beneficiadas na leglslação especifica, embora venham sendo tributadas na prática, parece claro que a intenção do Autor, ao pretender que as ações flscals sejam arquivadas, é que as ações executivas
r,.zjam, e.stas sim, arquiva.d.M.
· 5. Desse modo, considerando correta a medida proposta, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, com a, seguinte

Relator: Senador Jutahy Magalhães
De autoria do ilustre Deputado Herbert Levy, vem a nuoso
exame o prerente Projeto de Lei, que exclui da incidência do imposto de renda as asoociações esportivas sem flnalldade lucrativa,
EMENDA N.O 1-CF
nas condições previstas no art. 1.0 , ou seja, quando os diretores não
recebam remu:n<eração de qualquer espéci·e e_ quando os estatuto.s
Dê-.se ao art. 2.0 a seguinte redação:
prevejam a entrega de bens a instltuiçõeo filantrópicas em caso de
44
paralisação definitiva de suas at!v!dades.
Art. 2.0 As execuções fiscais, propostas contra as entidades referidas no art. 1.0 , qualquer que seja a fase em que
2. Na JustificaçãO, o Autor argumenta que a Leglslação em
.se
encontrem, serão arquivadas."
vigor já prevê a lsenção das referidas entidades-esportivas. Porém
seu texto não é suficientemente claro, pols enseja que "" autoridaSala das COmlssões, 8 de novembro de 1979. - Cunha Lima,
des fiscais promovam ações contra as mesmS$ entidades.
Presidente- Jutahy Maga.lhães, Relator- Alberto Silva- Benriqlle de La Rocque - Jorge KalUJDle - Ta.ncrédo Neves - Roberto
Na opinião do Autor, 'isto revela um contra-senso, uma vez que
·
de um lado, o governo incentiva o desenvolvimento do esporte no Satnrnino - Amaral Peixoto - José Richa.
Pais, através da distribuição de recuroos provenientes, oobretudo,
da Loteria Esportiva, e, de outro lado, permite que algumas entiPARECER N• 928, DE 1979
dades voltadas para a prática de esporte• se encontrem em sérias
difiCuldades, que ameaçam até sua sobrevivência, sujcitas a "açõe.s
Da Comissão de Transportes, IComWiicações e Obras
Públicas, sobre o [Projeto de Lei da. Câmara n.o 134, de
fiscais" idênticas àquelas a que se sujeitam as empresas em geral.
1978 (n.O 3 .402-B/77, na Casa de Origem), que "facnita.
3. A proposição mereceu acolhimento das Comlssões de Consaos
assinantes de serviços de telefonia a exclusão do restituição e Justiça de ambas as Casas do Congresso.
pectivo telefone .dos sistemas Discagem Direta tà DistânNo Senado, aquela Comissão, apóS confirmar que a Ina.téria já
cia - DDD - e Disca-gem Direta. Internacional - DDI".
se encontra disciplinada no art. 30 da Lei n.O 4.506, de 1964, e conRela tor: Senad·or _Mfonso Ç~margo
solidada no art. 113 do Decreto n.• 76.186, de 2-9-75 (Regulamento
do Imposto de Renda), reconheceu, todavia, qu·e há " ... notórios
pres-ente projeto estabelece que as concessionárias de serexemplos de conf,Iitos ,ntre o fisco e a.s associações esportivas, mo- viçosO telefônicos
ficam obrigadas a fornecer aos seus usuários
tivados por interpretáções da lei vigente".
assinantes equipamentos de·stinadoo ao· bloqueio dos sistemas de
Reconheceu, ainda, que o art. 1.0 do Projeto apresenta um texto discagem dlreta à distância (PDD) ou internacional (DDil.
que beneficia as r-eferidas entidades, usem deix~ marg~m a dúvi2. A Justificação informa:
das. de interpretaç-ão que, não raro, ·frustram. os_ propósitos do Poder Público de lsentar do imposto de renda, para ajudar e estj."São irrecusáveis os_ benefícios proporcionados pelos sismular os organismos desportivos que; imbuídos de grande idealistemas DDD (Discagem Direta a Distância) e DDI (Discamo, inv:estem o que têm, e muitas vezes o que não têm, na difusão
gem Direta Internaci-onal) aos Usuários de serviços de
e prática de .esportes que aprimo-ram a eug·enia do povo".
telefonia, os quais conseguem ligações interurbanas ou
internacionais com muito maior rapidez, sem o auxilio da
Não obstante essas ponderações favoráveis, aquela Cçmlssão
telefonista.
·
declinou do exame de aspectos de técnica tributária, cujas possíveis lacunas comprometeriam o trabalho· do Fisco: transfer.indo o
Todavia, .sem embargo d_essas benesses, é de assinalar-se
exame. destes aspectos às Comissões de Eeonoinia, e Fin'ança.s.·
que muitos assinan~es de s.erviços ~e telefonia tê:n:l enfren-
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tado transtornos sem conta devido a ligação pelos referidos sistemas que .são ;f~itas, sem seu r.onhecimento, por
pessoas inesçrupulosas.
A.ssim, muLtos assinantes, especialmflnte _em es,tabel-eclmentos comerciais, hotéis e pensões, são obrigados a colocar cadeados nos aparelhos telefônicos, a fim de impedir
ligações clandestinas pelos sistemas DDD e DDI.
Por essas razões, temos para nós ser plenamente razoável
que seja facultado aos assinantes de serviços de telefonia
a exclusão dos respectivos_ telefones d-os sistemas DDD e
DDL"

3. Do ponto de vista da politica nacional de oomun!cações,
cumpre lembrar que a matéria foi regulamentada pela Portaria
número 682, de 21 de agosto de 1975 ( DO 15-10-75). De fato, o
Ministério das _Comunicações, enten(iendo que o bloqueio indls-_
crlmlnado a·O serv!ço interurbano tem implicac;ões no dimensionamento e no custo dos equipamentos de comutação automática
:= manual, aprovou a Norma n. 0 6/75.
Dessarte, as concessionárias .de serviços públicos iie telecomunicações poderão promover estuiios para im_plantação do Serviço
Negado ao ·Inter:urb~no e. o ·reê'p_ectivo atendimen_to para assinantes providos de apar~lhos telefônicos individuais, equipamentos
P (A) BX e KS CKey Systemsl, ou qualquer outro aparelho ligado
à Rede de Comunicação Urbana com _acesso ao Serviço Interurbano.
Diz, ainda, a aludida Norma que o bloqueio do Serviço Interurbano para os equipamentos e aparelhos mencionados deverá ser
feito com a instalação de dispositivo técnico que impeça, a critério
do assinante, a realização de chamadas interurbanas, nas seguintes situações: (a) para os equipamentos do tipo P CAl BX e
KS (Key Systems); (b) em casos especiais para os quais não existam dispositivos técnicos adequados à~ ~gências de determinado
assinante; e (c) para o caso dê-linhas-individuais cujos assinantes
desejem ter blomre(o 1Jermanente.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979 . ..- Vicep.te Vuolo
(V1ce-Presidente, no exercicio da ?;residência) - Affonso Camargo,
Relator -' Pedro Pedrossian - Alberto Silva.
PARECERES N•s 929 E 930, DE 1979

Sobre o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
n. 83, de 1978, que "acrescenta novo item ao parágrafo 3.o
do art. 10 da Lei n.0 5. 890, de 8 de junho de 1973, que altera
a legislação de previdência social, e dá outras providên0

cias".

PARECER N.0 929, DE 197!1
Da Comissão de Legislação !Social
Relator: Senador Aloysio Chaves
I - Relatório
De autoria do nobre Deputado Gomes do Amaral, o presente
Projeto de Lei visa a acrescentar novo-_item ao § 3.o do art. 10 da
Lei n. 0 '5.890, de 8-6-73, atualmente redigido nestes termos:
u§ 3.0 A aposentadoria por tempo de serviço será devida:
I - a partir da data do desllgamento do_ emprego ou da
cessação da atividade, quando requerida até 180 dias após
o desligamento;
II - ·a partir da data da entrada do requerimento, quando solicitada após decorrido o_ prazo estipulado no Item
anterior."
Acrescenta o nobre autor do Proj~to de Lei sob .exame, mais
um item:
"ill - a partir da. data da entrada do requerimento,
quando se tratar dos s-egurados referidos nos item m e
IV do art. 5. 0 da Lei Orgânica da Previdência Social, sejam
eles: titulares de firma individual ou diretores sóciosgerentes, sócios solidários, sócios quátistas, sócios de indústria, de qualquer empresa, bem como os trabalhadores
autônomos."
Objetiva o projeto eliminar a exigência legal contida no Item
I. Em stia jUstificativa, seu autor considera descabida_ tal exigência, que obriga os segurados autónomos e os segurados empregadores a ,encerrarem. su_a._s atividaa-es, visando a_ obtençãô__ da aposentadoria por tempo de serviço. Descabida, porque gera enormes
gastos desnecessários, por parte desses segurados, que teriam que
encerrar ou alienar seus negócios., quando podem, por lei, depois
de aposentados e im.ediatamen_te, voltar ao emprego do qual se
desligaram ou ao exercicio da atividade- _da qual se afastaram.
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.Aprovado, unanimemente, parecer do Relator Deputado Erasmo P'edro, na douta Comissão de Constituição e .rustiça da Câmara
dos Deputados, foi o PrOjeto de Lei à apreciação da Comissão de
Trabalho e Legislação Social, onde foi rejeitado o parecer favorável do Relator Deputado Francisco Amaral, com emenda aditiva
ao PrOjeto de Lei n.o 1.426/75, a este anexado, por -considerá-lo
mais abrangente. Foi ~provado parecer contrário do Deputado Frederico Brandão, relator do vencedor, que considera tal· abrangência nociva aos segurados, que ·com ela viriam a ter mais prejuí~s, no lugar de benefícios.
Na. Comissão cte FhiaD.çaS, foi' 9 Projeto de Lei aprovado, unanimemente, nos termos do parecer favorável do Deputado ·Ruy
Côdo.
Além do_ Projeto de Leí n. 0 1.426/7·5, acima citado, foi também anexado ao Projeto de Lei n.o 1.145-/75-, em exame, o Projeto
de Lei n. 0 2.180/76, ficando ambos, conseqüentemente, preiudicados.
Aprovada a redação final, chegou o PJ:ojeto de Lei ao Senado.
Parecer
justificação do ~rojeto de Lei de autoria do Deputado Gomes do Atnaral .é inteiramente cpnvincente, Com efeito, não parece
sequer sensato que os trabalhadores autônomos, bem assim os
empregadores discriminados no item III, art. 5.o da Lei n.• 5.890/73,
devam cessar suas atividades profissionais, como condição para
pleitear a aposentadoria, à quaJ, por sinal, fazem jus, graças às
contribuiç~es, por longos anos, à Previdência SOcial.
Trata-se, no dispositivo legal vigente, de submeter esses contribuintes a uma exigência descabida, como bem argumentou o
Deputado Francisco AmaJ."al:
A

~'.No caso, n:telhor será ficar com o Projeto de n.o 1.145, de
1975, do nobre Deputado Gomes do Amaral, que suprime da
exigência atual tão-somente a também expressiva parcela de segurados, _representada pelos_ autónomos e pelos
titulares de firma individual ou sócios de qu;:t.lquer espécie,
de qualquer empresa. Realmente, nada justifica o encerramento de, às vezes, prosperar atividade ecortômica ou
profissional, para os fins de requerer a devida aposentadoria._ Daí, registrarem-se casos de simulação de "encerramento de firmas". ou de "afa~?tamentos" de atividades
profissionais apenas para cumprirem-se _os interregnos
legais."

Preferiu, porém, o Relator, Deputado Francisco Amaral, o
texto afim, do Projeto de Lei n.0 1.426/75, por julgá-lo m"'Is abrangente, ponto de vista de.rrotado, na Comissão de. Trabalho e Legislação Social da Câmara Federal, pelas razões apresentadas pelo
Deputado Frederico Brandão:
"Ka discu~.são,, no plenário da referida Comis.são,_coube-nos,
respeitosamente, discordar do entendimento do ilustre Relator. Não por entendê-lo errado: na verdade, o Prç:.jeto
preferido pelo Relator, é - certamente, mais abrangente.
No entanto, essa abrangência a que preteride que se ~
tenda a todos os segurados _poderia criar mais prejuízos a
esses do que os beneficias que a generosidade social do
ilustre RelatQr pretende oferecer.
Sabemos que, presentemente, a legislação permite o retorno
do segurado-aposentado ao emprego de onde se afastou,
desde que a parte. empregadora aceite os ônus, previdenciários e trabalhistas, conseqüentes. Nesses casos~ há uma
atitude consciente. Tornar norma legal, generalizada a
todos. os casos, o não-afastamento dos segurados, todos
eles, para o- pleito da merecida aposentadoria, parece-nos
temerário, pelas implicações sociais que geraria, atingindo
duramente as oportunidades de emprego daqueles que.
mais jovens, pretendem adentrar o mercado _de trabalho.
No caso, melhor será ficar com o Projeto de n. 0 1.145, de
J 975, do nobre Deputado. Gomes do Amaral, que suprime
da exigência atual, tão~somente a também expressiva parcela _de segurados, representada pelos autónomos e pe~os
titulares de firma individual ou sócios de qualquer_ espécie,
de qualquer empresa.
Realmente, nada justifica o encerramento de, às vezes,
próspera atividade económica ou profissional, para os fins
de requerer a devida aposentadoria.
Daí, registrarem-se casos de simulação de "encerramento
de firmas", ou de ~~afastamentos" de ativídades profissionais apenas para cumprirem-se os interregnos ~egais."
De- í'ato,_ .é jüdicio~f:!. a arfitlinentação que elimina a abrangência indiscriminada a todos os segurados. Convém nunca perder
de vista que a Previdênci~ SOclal é "o seguro dos pobres". Con_ceder vantagens a determinados segmentos dos contribuintes, que
representem privilégio, é conspirar contra a justiça e a eqUidade,
quando se__®)i::;íderam os interesses da coletividad_e dos oSegurados.
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como tal, devem ser~ da iniciativa do Poder Executivo, para efeito
legislativo.
i!?or outro lado, a el,.boração dos programas e prol etos d'e crédito rural, na área do Executivo, tem. merecido exame especial.
A Secretaria do Planejamento da Presidência da República, em.
Sala das Comissões, 27 de setembro de l97g.. - Lenoir Vargas, portarias assinadas pelo seu titulas e, ainda, pelO$ Ministros
Presidente - Aloysio. Cbave_s, Relator - Eunice Michiles - J'ai- da Fazenda, da Agricultura e do Interior, atribuiu ao Banco Central a responsabilidade pelos projetas de créci'ito rural para pe·queson Barreto - Moacyr Dalla.
nos produtores. Nesse sentido, foi aclonada a Diretoria de Crédito
Rural, Industrial e Programas Especiais da:quele Banco, o qual
PARECER N.0 930, OE 1979
tem ccmstltuido grupos de trabalho para solução do problema.
Da Comissão de Finanças
A expansão das operações de financiamento rural ou pecuáRelator: Senador José Richa.
rio é parte de uma politica de Governo. Vem sendo atenalda e
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara que acrescenta nOvo olhada, com o maior _interesse, pelas autoridades, ftão- podendo
item ao parágrafo 3. 0 do artigo 10 da Lei n.0 5.8911, de 8 de junho ser ditada de forma alheia ao contexto global. Além do mais, é da
de 1973, que "altera a l'egislação de Previdência Social, e dá outras exclusiva competência do Presidente da República, no que tange
à referida Iniciativa do processo legislativo.
providências".
Somos, wrtanto, pela rejeição cliJ presente Projeto de Lei.
A proposição é de Iniciativa do nobre Deputado Gomes do
Amaral, · tendo sido apreciada pelas Comissões de Constituição e
Sala das COmissões, 4 de malo de 1978. - Agenor Maria,
Justiça, de Legislação Social e de Finanças da Câmara dos Depu- Presidente - Mutilo Paraíso, Relator - Otair Becker - Evelásio
tados. O PlÉmário daquela Casa d'O congresso Nacional, em Sessão Vieira.
de 29 de junho de 1978, aprovou " matéria.
Tramitando no Senado Federal, manifestou-se a Comissão de
PAREOER N.0 932, DE 1979
Legislação Social pela aprovação do projeto, analisando amplaDa Comissão de Finanças
mente a questão, em voto proferido pelo Senador Aloyslo Chaves.
Cuida o projeto de eliminar exigência descabida, que obriga
Relator: Senador Roberto Saturnino
os segurados autônomos e empregadores a enceri1lrem atividades,
O presente Projeto de Lei, oriundo da Câmara dos Deputados,
para obtenção d"' aposentadoria por tempo de serviço.
propõe a ampliação do Ilm)te de valor das operações de crédito
A legislação vigente possibilita o retorno à ativldade do se- rural, atualm.ente beneficiadas com isenção de taxas relativas
gumdo-aposentado. Em verdade, nada pode justificar o término aos serviços bancários e o""o pagamento de outras despesas, bem,
de atividade econômica ou profissional, para fhn de requerer apo- assim do Imposto sobre Operações Financeiras.
sentadoria previdenciária.
2. Realmente, de acordo com o art. 34 da Lei n.0 4.829, de
No que diz respeito ao aspecto financeiro nada temos a opor 5-11-ô5, que instituiu o crédito rural, as referidas operações, sob
quaisquer modalidmes, de valor até 50 (é!nqüenta) vezes o maior
ao J?rojeto.
salário m_ínimo vigente no País, somente pagarão as despesas inA vista do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Pro- dispensáveis,
ficando isentas de taxas relativas aos serviços banjeto de Lei da Câmara n. 0 83, de 1978.
cários._
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979. - Cunha Lima,
No mesmo sentido, o Item· vn, do art. 2.0 , do Decreto-IeL
Presidente - J'osé Richa., Relator - Amaral Peixoto - Roberto n.0 914, ci'e 7-10-69, que alterou disposições da Lei n.• 5.143, relaSaturnlno - Jorge Kalume - Alberto· Silva - Henrique de La tivas ao Imposto sobre OJ>O'rações Financeiras, estabelece quje
Rocque - Tancredo Neves - Jntahy Magalhães.
aquelas operações de crédito rural, observado o limite de a~ 50
(cinqüenta) vezes o maior salário m!nimo vigente, estão isentas
PARECERES N•s 931 e 932, DE 1979
do Imposto.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 96, de 1977 (Pro.o Projeto ob)'et!va, precl.samente, elevar este limite - hoje
jeto de Lei n.0 958-B, de 1975, na Casa de origem) que irrisório - para 100 (cem) vezes o valor de referência previsto
altera. !dispositivos da Lei n.0 4.829, de 5 de novembro na Lei n.O &.205, de 29-4-75, tendo em vista que tal Lei determina,
de 1965, e do Decreto-lei n.0 914, de 7 de outubro de 1969. expressamente, no s·eu art. L0 , que os valores monetários fixados
com base no salário mínimo não serão considera:dos para quaisPARECER N.0 931, DE 1979
quer fins de direito.
Da Comissiio de Agricultura,
3. A COmissão de Agricultura, em, parecer preliminar, solicitou o pronunciamento do Mlnlstérlo da Fazenda sobre a maRelator:. Sena:dor Murilo Paraiso
téria.
Sobre o ProJeto de Lei que vem a exame, esta Comissão
O documento, as5lnado pelo Ministro Mário H<enrtque Simonopinou, preliminarmente, a 22 de novembro de 1977, pela audiên- seu, ressalta que o assunto já está devidamente disciplinado no
cia do Poder Executivo - Ministétio da Fazenda.
Manual de Crédito Rural do Banco do Brasil, em seus Itens 5.1.1
No ala 11 de abril último, o Primeiro-Secretário desta casa e 5.1.2, quanto à isenção de pagamento de despesas bancárias, e
pela Resolução n.O 357, de 12-1-76, do Banco Central, por decisão
oficiou ao Presidente_ desta Comissão inform,ando o seguinte:
do Conselho Monetário Nacional, quanto à isenção do mencionado
a) pelos Ofícios n.os: SM-643 e SM-12, respectivamente de hnposto.
30 de novembro de 1977 e 10 de marça de 1978, solicitou Informações ao Poder Executivo - -Ministério da Fazenda, conforme
.Sobre estas P<:>nderações do Ministro era Fazenda, devem.Ôs
deliberação desta Coml,ssão;
dizer que elas não constituem razões ,suficientes para a rejeição
do
Projeto,
já que as disposições .constantes do cita:do Manual
b) o prazo decorreu sem que aqueles expedientes houvessem
e da referida Resolução não têm a mesma força e a estabilidade,
merecido resposta do Ministério consultado.
características da Lei.
O PareCer preliminar, Ci'ãtado_ de 22 de novembro aludido,
Como a matéria interessa de per.to ao pequeno prodUtor rural,
pôs em relevo estes pontos:
nada mais natural e confiável que seu âmbito normativo seja
1 - o Projeto em estudo propõe a elevação do te to de uma o da lei, e não o de normas secundárias, até porque, assim, as
operação de crédito, para o efeito de isenta-la de impostos e possívru:s e eventuais alterações produzidas na legislação não potaxas, o que parece matéria financeira;
deriam escapar ao Poder Legislativo.
2 - O PrOjeto pretende Incluir, em textOs-legi.Siat!vos de 1965
Além disso, a medida proposta não resulta em, nenhuma. moe 1969 referências a texto legai de 1975, o que. parece ferir a boa
dificação de profundidade. Apenas altera llmltes de aplicação
técnica legislativa.
de benefícios financeiros, sem operar quaisquer outras mudanças
~i ressaltado, alnda, que o Governo tem .dedicado especial
nos critérios já previstos na legislação, e utilizados pelo Governo.
atençao ao problema do crédito rural e que a politica monetária Trata-se na realidade, de mera atualização de valores, defasados
do Pais tem sofrin'o profundas alterações.
pelo tempo.
Ora, pela ConstituiçãO, é da OOmP8tênClS. exclusiva do Pre4. Ainda uma consl.deraçáo final. A Comissão de Agricultura
sidente da República a iniciativa das leis que disponham sobre
matéria financeira e sobre matéria tributária (arts. 57, I e IV, suscitou o problema da iniciativa, de ordem constitucional, que
não cabe a esta Comissão ~ª'minar_.
e 81, lll.
.
II - Voto do Relator
Isto posto, somos pela· aprovação do-Projeto de Lei de autoria
do- Deputado Gomes do Amaral, segundo a redação com que chegou a esta Casa.
--

Evidentemente, as operações de crédito isentas de hnwstos
e taxas se inscrevem, quanto à isenção, entre a.s caracterizadas
como matéria tributária. Pelo menos, são matérias financeiras e~

SObre este ponto, prevalece, evidentemente, a conclusão da.
COmissão de COnstituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
que aprovou a matéria, do ponto de vista jurídico constitucional.
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5. Ante o exposto, considerando aeertec?a e louvável a medida proposta, somos pela aprovação do presente Projeto de LeL
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979. - Cunha Lima,
Presidente - Roberto Saturninq, Relator - J"<>sé Richa - Tancredo Neves -

Rocqne -

Jorge Kalume -

J"utahy Magalbã.es -

Alberto Silva

1-

Henrique de La

Amaral Peixoto.

PARECERES N's 933 E 934, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 125, de 1977
(n.o 536-B, de 197'5, na Câmara dos Deputados), tJ)le "al.:.
tera dispositivos da Lei n.• 5.107, de 13 de setembro de
1966, permitindo que o empregado optante pelo Fundo de
Garantia do TemiJ<> de Serviço - FGTS - utilize sua
conta vinculada para pagam-ento de prestaçÕes da casa
própria".

PARECER N.0 933, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jarbas Passarinho

RELATóRIO
O PL sob exame, de autoria do nobre Deputado Francisco Amaral, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei n.• 5 .107, de
13 de setembro de 1966, que "cri_a o FGTS", permitindo o saque
da conta vinculada para pagamento de prestações atrasadas em
aquisição de moradia própria.
o. referido projeto visa a facultar a utilização, pelo empregado, do saldo da conta vinculada. não só para aquisição de moradia própria, através do BNH, mas, igualm~nte, para pagamento de
prestações atrasadas e. amortlzaçõe_s, quer parcial, quer total, do
débito hipotecário dessa aquisição, toda vez que o empregado completar trê.& (3) anos de serviço na mesma empresa, ou em empresa diferente.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o Relator, nobre Deputado Cleverson Teixeira, concluiu pela aprovação do projeto, assim como, unanimemente, a douta Comissão.
O projeto foi à Comissão de Trabalho e Legislação Social e lá
recebeu aprovação unânime, nos termos do Substitutivo apresentado pelo Relator, Deputado João Alves, que consider0u o prazo
de 5 anos para a movimentaçãO da çonta. bem aceitável, discordando, portanto, da redução sugerida, de 5 para 3 anos.
Na Comissão de ;F'inanças, a proposição foi relatada pelo Deputado Temístocles Teixeira, que achou válida a proposição do autor e tendeu para o Substitutivo oferecido pela Comissão d_e Trabalbo " Legislação Social, apesar de cons!derá.clo falbo tecno-legislatlvamente falando. Assim, ofereceu novo Substitutivo ao PL
n.O 125/77, o qual foi considerado indispensável, no sentido de
sanar irregularidades no projeto e substitutivo_ anteriormente
apresentado. A Comissão de Finanças opinou, unanimemente, pela
aprovação do parecer do Relator acima mencionado, favorável
com substitutivo, o qual foi definitivamente aprovado. Encontrase anexado a este projeto, o do Deputado Genival Tourinho, sob o
n. 0 3.412/77, que foi, conseqüentemente, prejudicado.
VOTO. DO .RELATOR
Lsto posto, somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara
sob exame.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1978. - Jessé Freire, Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Ruy Santos - Lenoil"
Varga.s -

Nelson Carneiro.

PARECER N.0 934, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: .Senador Roberto Sa,turnlno
O projeto em questão, de autoria do ilustre Deputado FranciscO Amaral, destina-se a autorizar aos optantes do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço _a utilização de suas contas vinculadas para o pagamento de prestações devidas em razão da
aquisição de moradia própria. · ·
··
Para tanto, sugeriu o parlamentar paulista alterações na alínea b do Inciso II do art. 8.0 e no cijut do art. lG da Lei n. 0 5 .107,
de 13 de setembro de 1966.
Após tramitar pelas COmissões de· Constituição e Justiça, de
Trabalho e Legislação Social e de Finanças, foi a proposição aprovada na Câmara dos Deputados, nos termos do Subs·titutivo apresentado pela última.
NeSta-casa manifestou-se favoravelmente à medida a Comissão de Legislação Social
O projeto, inegav.elmente, tem ·por escopo beneficiar a classe
tiabalhadora, no sentido de ampliar as hipóteses de levantamento

No_vembro de 1979

da con'ta vinculada do FGTS, f!lcultando ao empregado a ,movi~
mentação da ref.arida conta para, .obedecido o periodo fixado,
amortizar o débito contraido com a aquisiçij,.o da easa própria.
O alcance .social da sugestão salta aos olhos, tendo em vista
o contínuo empobrecimento da classe assal~rhida.
Com- efeito, o inquestionável achatamento salarial que há vários anos se _opera no Pais, tem provocado crescente redução da
renda disponível da população mais pobre, a ponto de se verificar
que milhares de fan!llias encontram-se em atraso com as prestações devidas ao Sistema Nacional de Habitação.
A providência ora pi-oposta visa a minorar a aflitiva situação
de grande parte dos mutuários cuja renda familiar encontra-se seriamente comprometida com os valores sempre atualizados das
mensalidades exigidas pelos órgãos financiadores.
De outra parte, a própria estabilidade dos meios qne constituem o FGTS, como vem sendo constantemente propalado, não
deverá sof·rer efeitos de grande proporção em face da manutenção do' periodo de carência de 5 (cinco) anos.
Tratando-se de .medida que possui méritos indlscutivels sob
o ponto de vista social e que não apresenta inconveniente quanto
·ao aspecto econômico-financeiro, opino pela aprovação do projeto sob exame.
Sala das Com:issões, 8 de novembro de 1979. - - Qunha Lima,
Presidente - Roberto Saturnino, Relator - José Richa. - Amaral
Peixoto - Tancred.O Neves - Jorge Kalume - Alberto Silva Henrique de La Rocque - Jutaby Magalhães.

PARECERES N•s 935, 936 E 937, DE 1979
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.• G, de 1979,
(n.• 2-B, de 1979- CD) ratificando o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em Brasilla. a. 23 de maio de 1978, entre o Governo da. República.
Federativa do Brasil e o Governo da. República Portuguesa.
PARECER N.0 935, DE 1979
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanba Derzi
Esta Comissão é cbamada a opinar sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 6, de 1979, que "ratifica o texto do acordo sobre
'I'ransporte e Navegação Marítima, celebrado em Brastlia a 23
de maio de 1978, entre o Governo da Repúbl!ca Federativa do Bras!!
e o Governo da R:ePública P.ortu~esa".
O Projeto de Decreto Legislativo. em pauta resulta da Mensagem Presidencial n.O 238, de 13 de julbo de 1978, enviada. ao Poder Legislativo para os fins previstos no art. 44, Inciso I da Constituição Federal.
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores que acompanha a matéria esclarece:·
"Por outro Lado, o Acordo .visa a ordenar o tráf~go comercial marítimo Brasil-Portugal, no momento a cargo, em
grande parte, de navi os de terc~ras bandeiras. Com os
acordos_ de rateio de frete previstos no novo instrumento,
o· aludido tráfego ficará reservado, preferencialmente, às
bandeiras portuguesa e brasileira."
. . Na parte·introdutória do texto os signatários afirmam a Intenção de promover o intercâmbio comercial de fonna l;tarmoniosa
e o desejo de desenvolver as respectivas marinhas merc~ntes. As
Partes reconhecem outrossim a necessidade de elaborar um texto normativo que assegure eficiência e regularidade nos transportes marítimos e permita intensificar a cooperação neste dominio.
O artigo I do tratado assegura aos navios mercantes brasileiros e portugueses a prioridade relativamente ao frete de merca.dorias transportadas entre os dois países. serão considerados navios nacionais das partes contratantes aqueles que estiverem regularmente registrados em conformidade com a legislação Interna aplicáveL Para facilitar a apllcaçao cta norma e preVísta a comunicação reciproca dos armadores devidamente habilitados a
participar do transporte marítimo. .
Os Estados se comprom.etem a não recorrer a práticas discriminatórias, sendo especificamente prevista a automática ex~en
são de qualquer incentivo ou facilidade concedida aos respectiVOS
nacionais aos ·súditos da outra parte. Serã igualmente assegurada
igualdade de tratamento n~ q'!e diz respeito ao livre acesso aos
portos bem como sua utilizaçao. para embarque e· desembarque
de paSsag-eiros e mercadorias, e r_aos serviços destinados à navegação e ao exercício' de operações comerciais.
os certificados d" nacionalidade, de arqueação e os demais
documentos de bordo emitidos pelas respectivas autoridades nacionais competentes serão reconhecidos pelas autoridades marititn~ U~ J:Utra Parte.
Sempre Q.ue um navio pertencente a armador registrado em
uma das Partes Contratantes sofrer acidente, naufragar, enca-
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Ihar ou por -vítima de qualquer outro dano ou avaria ao longo da
respectiva costa, comprometem-se os países a assegurar os mes-

mos direitos e obrigações que em idêntica .situação caberiam a um
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O Congresso Nacional, neste passo, estaria exorbitando de
suas funções, se viesse a aprovar um dispositivo que outorga a ou~ro Poder competênc!a para. '"rever" um ato. cuja
aprovaçao é de sua competência exclusiva."

armado_r nacional.
Caberá aos armadores designados para efe"tuar o transporte
Em razão deste entendimento, houve por bem a COmissão aprocomercial entre os dois países elaborar um "A~rdo de Tarifas e var o ato internacional em questão com a seguinte ressalva:
Serviços de Divisão de Carga e de Rateio de Fretes" o. qual será
submetido à aprovação das autoridades marítimas de cada EsW.do
"quaisquer atos de que possam resultar revisão do Acordo, de que trata este artigo. ficarão sujeitos à apro-.ação
O ajuste cria uma COmissão Mista. destinada a acompanhar a
do COngresso Nacional." (Parágrafo único do art. 1.0 do
execução do Acordo, que deverá reunir-se uma vez por ano, alterSubstitutivo apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo
nadamente~ no Brasil e em Portugal.
0 6, de 1973).
n.
A exemplo dos demais atos internacionais firmados ·pelo
Brasil 1 é prevista a entrada em vigor do texto somente após o
Este órgão técnico :pOl-iari.to firmou, na ocasião, entendimento
"cumprimento das disposições constitllclO;t!ais relativas a sua apro- :no sentido de que todos os atos internacionais que impliquem alvação". (Artig·D XV- item !.) Cumpre rió entanto notar que o item teração de texto já aprovado pelo Congresso Nacional, devem ser
3 do citado artigo estipula:
submetidos à apreciação parlamentar. Parece-nos .ser esta a me"O presente Acordo poderá ser modificado por mútuo en- lhor orientação por corresponder a_os ditam-es tda ordem constitutendiment;o das Partes Contratantes. Tais modificações cional e da doutrina dominante.
deverão ser aprovada.s mediante troca de Nota.s _DiplomáA supracitada tese, após ser aCOlhida pelas COmissões de Consticas e entrarão em vigor 30 dias após a referidS: troca de
tituição e .rustiça e de Educação e Cultura desta Casa (Pareceres
Notas."
n.oo 400 e 401, de lll73), foi igualmente adotada pela Câmara dos
Verifica-se, de conseguinte,. que a eficácia jurídica das alte- lDeputados, o que redundou na aprovação do Acordo Cultural
com a mencionada restrição (Decreto Legislativo
rações ao texto do acordo, negociadas pelos respectivos agentes di- Brasil-Gana,
plomáticos. não está subordinada à prévia aprovação parlamentar. n. 0 66. de 1973 publicado no DOU de 1-11-73).
Dispõe a Carta Magna em seu art. 44, item I:
Considerando ser do interesse nacional a aprovação de um
"Art. 44. É da eompetência exclusiva do Congresso Na- texto que discipline o frete maritimo entre o Brasil e Portugal em
bases justas e equitativas, opinamos pela aprovação da matéria na
cional:
I - resolver definitivamente sobre os tratados, conven- forma da seguinte
ções e atos internacionais celebrados pelo pais."
EMENDA N.0 1-CRE
~. (SUBSTI'I1UTliVO)
A luz do texto constitucional revela-se irregular qualquer procedimento tendente a excluir da apreciação legislativa os atas inAo Projeto de Dec-reto Legislativo n.0 6, de 1979, que
ternacionais firmados em nome do pais.
"aprova o tex~ do Acordo sobre Transporte e Navegação
Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1979, en· A doutrina tençie a admitir, em determinados casos especiais,
~ conclusão de tratados sob a fonna simplificada, isto é, prescintre o Governo da República. Federativa do Brasil e o Governo da República. Portuguesa".
dindo de aprovação parlamentar. Vejamos a respélto a lição do
Profes.sor Hildebrando Accloly:
O Congresso Nacional decreta:
''Esta é dispensada, em geral~ quando se trata, como vimos 1
Art. 1.0 É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte e Nade assuntos da competência privativa do poder executivo. e
nesses casos os compromissos s-e· :revestem, habitualmente, vegação Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978, entre
o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
de formas simplificadoras". (Mensal de Direito InternacioRepúbllca Pórtugnesa.
nal Público - s.a edição - pág. 167).
Parágrafo único. Quaisquer a tos de que possam resultar moA seguir o autor passa a enumerar as hipóteses que, no seu
dlficação do Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitos à
entender, dispensam a formalidade:
aprovação do Congresso Nacional.
"a) os acordos celebrados nos estritos limites de sua competência por certos funcionãrtos que têin capacidade para
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
isso e sobre assuntos de interesse local ou de pequena im- sua publ!ooção.
portância: tais são cerW.s ajustes feitos, em tempo de
guerra, por comandantes militares, navais ou aeronáutiArt. 3.o São revogadas as disposições em contrário.
cos; b) os acordos celebrados para cumprimento ou interpretação de tratados já ratificados, - contanto que não
Sala das Comissões. 23 de maio de 1979. - Amaral Peixoto,
alterem sua substância; c) os acordos de modus vivendi, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Crutale - Almir
quando têm em vista deixar as coisas n-o estado em que Pinto - Bernardino Vianna - Aloysio Chaves - Henrique de La
.se acham ou estabelecer simples bases_ para negociações Rocque - Aderbal Jurema - Tancredo Neves - Mauro Benevides
futuras; d) os acordos sobre assuntos puramente admi- - .José Bicha.
nlstrativ,o;::s, que .sejam de atl'ibuição _exc~usiva Co :poder
executivo. Parece que a esta :ista se pode acrescentar o
PARECER N. 0 936, DE 1979
caso dos acordos para as prorrogações de tratados. antes
que ·estes tenham expirado." (ob cit. pág. 167).
Da Comissão de Constituição ·e Justiça
ComO se vê, mesmo os juristas que admitem, em certos casos,
Relator: Senad-or Aderbal Jurema
a dispensa da apr.ovação parlamentar não consideram lícito tal
O Projeto sob exame, originãrio do Poder Executivo, ratifica
procedimento quando se trata de alterar a "substância/' de um
o.s _terny.os do acordo Brasil-lPortugal, celebrando nesta Capital
ato já ratificado.
em maio de 1978, sobre transporte e navegação marítima.
Em relação ao texto ora examinado, acreditamo.s que a acei. No Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores
tação do preceito contido no Item 3, do artigo XV, implicaria numa
delegacão de atribuição constitucionalmente vedada (art. 6 pará- e assmalado que "o novo instrumento representa uma contribuiç~o
válida para o aperfeiçoamento do transporte comercial magrafo único da Constituição Federal). :é que o Poder Executivo finti.mo entre os dois paises e, conseqüentemente, um eficaz inscaria automaticamente investido na faculdade de apreciar e retrumento. de dinamização do respectivo intercâmbio comercial".
solver~ independentemente do Congresso Nacional, qualquer alteração ou revisão do texto do tratado.
·~
A matéria foi aprovada na Câmara do.s Deputados, com paCumpre salientar que esta Coml.ssão já teve oportunidade de receres favoráveis de suas Comissões de COnstituição e .Justiça e
se: pronunciar acerca da matéria quando examinou o texto do de Transportes. Submetida, nesta Casa, à apreciação da denta
Congresso, o qual, por sua vez, "estaria exorbitando de suas funAcordo sobre Cooperação Cultural finnado entre o Brasil e a República de Gana, em Acra. no dia 2 de novembro de 1972. o supra- nadcr Saldanha Derzi, em que, fundado no Parecer n.O 399 1 de
citado ato internacional, em seu artigo X, facultava ao Poder Exe- 1973, do Sen~do~ Accioly Filho1 naquela COmi.s.são, apresenta
cutivo proceder à revisão do mesmo mediante simples "troca de Emenda-Substitutiva ao Projeto.
notas diplomáticas" ou seja, sem prévia aprovação parlamentar. O
_De fato, en_tendia o Senador Accioly Filho, que qualquer alteparecer 399. de 1973, da lavra do Ilustre Senador Accioly Filho e raçao
ou rev.isao de ato internacional deveria ser submetida ao
que tivemos a honra de subscrever, assim se manifestou:
Congresso, o qual por sua vez, "estaria exorbitando de suas fun"Qualquer alteração ou revisão do ato internacional em. ções, .!e viesse a aprovar um dispositivo que outorga a outro Poapreço só poderá entrar em vigor, segundo a sistemática der competência p~ra "rever' 1 um ato, cuja aprovação é de sua
constitucional brasileil"a, uma vez observada as forma- competência exclus1va' 1• Esse entendimento foi acatado por esta
lidades que ora se processam.
Comissão, em Parecer de autoria do Senador Wilson Gonçalves. _
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Assim, o nobre Senador Saldanha Derzl, ldentifica no art. XV,
!tem 3, do Acordo em exame, dispositivo idêntico àquele do .Acordo .sobre Cooperação Cultural Brasil -

Gana, de 1973, que moti-

vou a manifestação daquela Com.issão de· Relações Exteriores,
através do Senador Accioly Filho, isto é: dispositivo que autoriza
a modific.a.Qão do Acord-o "por ·mútuo entendimento", através de
simples "troca de Notas Diplomáticas" das Partes Contratante.3,
exeluida, portanto, a apreciação do Congresso Nacional.
Diante ao exposto, e considerando que o Substitutivo da Comis~ão de Relações Exteriores assegura à espécie os pressup·osto.)
de constitucionalidade e juridicidade, preservando, outrossim, a
c:-mpetêncla do Poder Legislativo~ nosso Parecer é pela sua aprovação.
Sala C.as Comissões, 15 de ag:os~ dê _19?79. - Aloysio Chaves,
PreSidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Nelson
Carneiro -- Tancredo Neves - Franco Montoro - Bernardino
Viana - Raimundo Parci1te - Moacyr DaDa. - Lázaro Barboza
Almir Pint<> - Leite Chaves - Murilo Badaró.
PARECER N.0 937, DE 1979

Novembro de 1919

8. Em conseqüência, para ev'. tar a confrontação entre a liberdade ée que gozam os grupos privados que exploram a navegaç-ào ·_internacional e a auto.detcrminação dos Estados nacionais,
foram promcvidos acordo bilaterais de transporte, sobretudo entre países cujos principais artigos de exportação se tornem gravo_.sos em virtude dos altos frete$ fixados unilateralmente pelas
confErências. nessarte, esse_ foi o meio encontrado para, em futuro próximo, chegar-se a um acordo multilateral que evite as
discriminações no transporte marítimo.
9. A Comissão de Relações Exteriores, examinando a proposição, pede atenção para o lato de que as modificações do texto,
aprovadas mediante troca de Notas Diplomáticas, entrarão em
vigor 30 dias após a referida troca de Notas, portanto não estando subordinadas à prévia aprovação parlamentar.
Es.tes, pois, os motivos que nos levam a opinar pela aprovação do presente projeto nos termos da Emenda n. 0 1 - CRE
<Substitutivo), apresentado pela Comissão de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Pedro Pedros~
si2.n, Preside~te (eventual) -~--Vicente Vuolo, Relator - Affon90
Camargo - Alberto Silva.

Da Comissão de Transportes1 Comunicações e Obtas Públic~s
RelatOr: Senador Vicente Vuolo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à
1. Ern conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, o senhor Presidente da República sub- publicação.
mete à c:nsideraçãp do Con~esso Nacional o texto do Acordo
Hã oradores inscritos.
sobre Transportes e Navegaç:ao Marítima, celebrado em Brasília
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Pedro Pedrossian, por cessão
a 23 de maio de 1978, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa.
do nobre Sr. Senador Gastão Mül!er.
2. Na Exposição de Motivos, o Ministro das Relações Exteriore.3 informa:

O SR. PEDRO PEDROSSIAN PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

"O-- Acordo visa ordenar o tráfego comercial ma:.ritimo
Br.asil-Portugal, no momento a cargo, em grande parte,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
de navios de terceiras bandeiras. Com os acordos de ra- nobre Senador José Richa.
teio de frete previstos no novo instrumento, o aluclido
tráfego ficará reservado, preferencialmente. ·às bandeiras
O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
portuguesa e brasileira .. Finalmente, a criação de uma
Comissão MLsta, também prevista no nova Acordo, possi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo esta tribuna para tratar de um assunto teoricamente superado.
bilitará o estreitamento das relações entre as autoridades
Trata-se do Projeto de Resolução n9 61, que teve a sua votação concluída
dos dois países~ competentes em. matéria de transporte
marítimo~,
anteontem e que autoriza a alienação de terras públicas no Município de São
3. A Câmara dos Deputados, examinando o texto deste Acor- Félix do XiTigu, no Parã, à Construtora Andrade Gutierrez S.A., para imdo, houve por bem apresentar o presente projeto, que foi apro- plantação de projetas de colonização.
vado sem restrições.
Sr. Presidente, se o assunto jã estâ teoricamente superado, entretanto, eu
4. Não obstante as principais llnhas de açã.o constantes do pessoalmente não consegui ainda digeri-lo. E é possível que cause estranheza
acordo em exap!e referirem-se ao aperfeiçoamento e à ordena- o fato de somente agora, após superado o problema, eu estar ocupando a trição do transporte hidroviárlo, o fato é q11e a racional nele con- buna para tratar dele, uma vez que ele jã teve a oportunidade de ser debatido,
tido. é no sentido de promover a remoção dos óbices encontrados não o sendo por mim, pelo menos na hora oportuna.
pela armação nacional junto às conferências internacionais de freContudo, tenho justificativas para isto, Sr. Presidente.
tes marítimos. E isso porquanto o- Lloyd Bra.sileiro, no período
Sendo matéria que, ao tramitar pelas comissões havia me chamado a
1890-1924, sofreu dlscrlminação, já que a sua admissão às Conferências Bras11-Europa foi negada. Ademais, recentemente, foram atenção, foi precisamente na Comissão de Agricultura que procurei
recusados os pedidos de ad.missão de armadores brasileiros à Con- aprofundar-me na análise desta matéria. Lamento não tê-lo feito com maior
ferência de Fretes Japão-Afrlca do Sl.l,l.
profundidade, porque, na ocasião, estávamos às vésperas da Convenção do
5. Esses fatos fizeram com· que, desde a COnfer_ência de Var- nosso Partido, no Paranâ, e precisei me ausentar desta Casa durante a maior
sóvia, de 1929, para unificação de certas regras relativa ao trans- parte do tempo em que este projeto tramitou, foi discutido e votado na Coporte aéreo, o Brasil se preocupasse com a definição de trans- missão de Agricultura.
po~~dora e suas associações.
No entanto, julgava eu, depois de marcar a minha posição na Comissão
6. Como se- s:ibe, no transporte aéreo, as tarifas são iguais de Agricultura e de ter votado contra a aprovação deste projeto, que aiq.da
para todas a.s agências e ocoue a reciprocidade de cargas, ou se- haveria de ter a oportunidade de discutiwlo aqui no plenãrio.
ja, só se compete por qualidade do serviço, e não por quantidade
Mas. para surpresa minha. eu, aue iã estava em dúvidas. e como sou parou- pr~. F.sta nor-ma, aceita -pela- comunidade -int-ernacional- -em
ln6, nada mais representa qu'e a prevenção contra uma possível tidário d~ iriiciaiiv~ particular faz~r Íud~ aquilo que possa pelo poder público
competi'ção ruinosa e tem por finalidade evitar a interdição do ser delegado ao empresário particular, eu, que estava portanto na dúvida,
trânsito de aeronaves civis &Obre. o território e águas territoriais porque se tratava evidentemente de uma autorização que esta Casa deveria
de cada nação que se situe na rota de umS. ,~nha regular.
dar a uma empresa particular nacional para que procedesse à colonização
.
7. No transporte marítimo ocorre proced.imento diverso. Ve- desta área de 400 mil hectares no município de São Félix do Xingu, entretanrifica-.ge a liberdade de navegação nos mares, mas não a de an- to, Sr. Presidente, a minha dúvida e a minha posição foram robustecidas
gariar cargas. Com efeito, ua liberdade de escolha entre navios
conferenciados e não-conferenciados de que goza o usuário in- quando, para surpresa minha, a discussão desta matéria em pl~nãrio, que declividual não é real. Tã.o efetivos são os laços de lealdade entre veria ter sido em oportunidade a mais ampla de debates, tivesse sido incluída
u.suârio e a ·conferência que as possibilidades de competição dos na Ordem do Dia de úma sessão extraordinâriã das 18 horas e 30 minutos de
armadores não-conferenciados, em base regular e sólida, não po- uma quinta~feira.
.
dem ex!.a:tir na maioria .dos trâfegos. Agindo coletivamente, comü
O fãto em si jã me causOu estranheza, e vi portanto a minha posição roum grupo, os usuários que expedem grande quantidade de carga
teriam uma .escolha, mas como os usuários se enteridem indivi- bust~cida nesse fa_t_o. f_orque eu não pOdia entender como uma matêtia dessa
dualmente co:m as __conferências, a liberdade de escolha é i~usó or5fem, uma ãrea de terras bastante grande, Sr. Presidentç:, são 400 mil hectaria" (ONU - IV UNCTAD; TD/B/C.4, de 1962). Desta observa- reS, tratando-se timbêm da primeira experiência que se vai fazer em termos
ção surgi\\ a direti'va cognominada de "40-40-20'', ou seja, uma de colonização com terras de dorriínió público cedidas a particulares e, entre~
partilha de fretes onde 40% é reservado para cada bandeira dlretámente intere$.Sada no intercã.mb~o e 20% para terceira ban- tanto, a matéria, para surpresa nossa, foi coloc~da em discussão numa
deira; esta com a finalidade . de atender aos auges sazonais de quinta~feira na se.ssão' extraordinataia. da~ 18 horaS e 30. minutos,.quando é
procura de transporte.
·
praxe nesta Casa, nessas Sessões. extraordinaíi.as, em que a Ordem do Dia é
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O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- ... modestamente, é bem verdade,
mas com a melhor das boas intenções. Então, a mim causa estranheza o fato
de a matêria ter sido colocada em discussão nesta hora imprópria, onde comumente apenas se apreciam mensagens destinadas a analisar embaixadores
e outras matérias correlatas.
Entretanto, posteriormente, já na fase de votação da matêria é que, devo
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Ao que me lembro, esta foi a ma- concordar com o nobre Vice-Líder da ARENA, efetivamente, a Liderança da
têria mais importante, desde que tenho assento nesta Casa, que foi colocada Maioria - não sei se por duas, mas urna eu assisti - concordou com a Lidenuma sessão extraordinâria, numa quinta.feira, às 18 horas e 30 minutos. rança do MD B em adiar a votação para a oportunidade de uma melhor aprePermito o aparte a V. Ex•
ciação da matéria. E este é o depoimento que quero com justiça registrar.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Estou chegando agora e não peO Sr.JarbasPassarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
guei in totum o pronunciamento de V. Ex•
O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR)- Permito ao nobre Líder Jarbas
O SR. JOSI!: RiCHA (MDB- PR)- V. Ex• não perdeu muita coisa. Passarinho, com prazer.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Mas, devo esclarecer, a bem da
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não me surpreende nada a
verdade, que no corredor eu vinha ouvindo o pronunciamento de V. Ex• É
posição elegante de V. Ex•, ao trazer esse testemunho, porque sei quem V.
certO, a matéria efetivamente foi colocada numa sessão extraordinâria, mas Ex• é, e sei que não atribuiria aos seus colegas intenções malêvolas, embora
deixa de robustecer a tese de V. Ex• porque, naquele dia mesmo, as LideV. Ex•. naturalmente, pela aparência, pudesse julgar que quando por uma só
ranças da ARENA e do MDB entraram em entendimento e, efetivame~te, vez o projeto foi objeto da Ofdem do bia de uma sessão extraordinãria, pupor duas vézes, Excelência, foram adiadas as vOtações por requerimentO das
desse ser uma manobra para poder passar sem maiores discussões. O simples
Lideranças da ARENA e do MDB. V. Ex• vê que houve um lapso de tempo
fato de termos esgotado as discussões em plenário, e por cinco vezes ter voltaenorme para que se estudasse; houve um processo de obstrução muito grande
do esse projeto ao plenário, e por duas vezes, uma das quais V. Ex• testemupor parte do MDB e, salvo melhor juízo, não houve, absolutamente, da parte
nhou, nós com 38 Senadores da ARENA presentes, termos concordado em
da Liderança da Maioria, nada além do que efetivaniente fazer: cumprir uma
prorrogar por mais 30 dias a apreciação da matéria, anularia qualquer apadeterminação de um projeto que veio e que nós julgávamos da melhor quali·
rência enganosa. Eu peço a V. Ex• que aceite a palavra do seu humilde colega
dade possível.
de que não houve, em nenhum momento, o objetivo de escamotear da fiscalidistribuída às 18 horas e 25 minutos, apreciar apenas matérias absolutamente
pacíficas, tais como: aprovação ·de embaixadores; autorização para nomeações de membros do Tribunal de Contas e dos Tribunais, de um modo geral.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- V. Ex• teria razão se efetivamen- zação da Minoria a tramitação do projeto; até porque, devo informar a V.
te as coisas se tivessem dado exatamente como V. Ex• estâ a explicar. Entre- Ex• que durante todo o período em que esse projeto tramitou nas Comissões,
e já lá o projeto foi objeto de diligência, de procrastinaçõesjustificadas para a
tanto, não se tratou disso.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• vai me desculpar, mas sua votação, eu encontrei apenas da parte de um Senador da própria ARENA a preocupação que me foi expressa, vindo aO meu gabinete, em relação à
pode ter certeza que nos Anais da Casa estã registrado.
votação. Essa preocupação era ligada a homens da terra de V. Ex•, paranaenses que lã se encontravam, no Parâ, dentro da área que deveria ser coberta
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Então, V. Ex• tem toda a liberdapelo projeto. Refiro-me ao Senador Affonso Çamargo. Depois soube da
de de consultar os Anais, jâ que a afirmativa é minha e a contestação é de V. preocupação de V. Ex• também, e do Senador Leite Chaves. Eu tomei a ini·
Ex• Cabe a V. Ex• o ônus da comprovação da inveracidade do que estou di- ciativa de colocar na minha sala, lado a lado, o representante da firma Andrazendo.
de Gutierrez e colonos paranaenses que jã se encontram trabalhando na
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)- ãrea, e afirmo a V. Ex• que, na ocasião, ouvi esse testemunho dado pelos próPeço ao nobre Senador que só aparteie com a permissão do orador.
prios colonos e por um dos advogados que aqui, também, estava presente.
Eles não se consideravam invasores porque tinham invadido a área de boa fé.
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- O que se tratou efetivamente foi
a colocação da matéria em discussão, numa quinta-feira, às 18 horas e 30 mi- O argumento deles é que não sabiam que a ârea estava reservada para proje-nutos. Posteriormente, a votação ê que foi colocada numa outra sessão, mas tas e, portanto, admitiam que ela fosse devoluta, o que fez com que eu, ao en~
sabe muito bem V. Ex•, e se não sabe deveria conhecer, que as matérias colo- trar nos debates, na sala anexa à Liderança, dissesse ao pessoal da Andrade
Gutierrez que, neste caso, essa gente deveria, também, ter um tratamento de
cadas em discussão é uma coisa - cada orador tem 30 minutos.
boa fé. Porque eu, como paraense, aprecio a ida de know how paranaense
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Encerrada a discussão, passa-se desse campo, especialmente no campo de madeira, como V. Ex• sabe, embora
V. Ex' negue que eu saiba que o Paranâ jâ pagou muito caro por essas incurà votação.
sões nessas florestas, que ficaram até com firmas estrangeiras sujeitas, no fi~
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- E na fase de votação, cada ora- nal, a abandonar a ârea, antes de floresta, por uma ãrea depois de deserto. E,
dor tem apenas 10 minutos para o encaminhamento e não para a discussão da houve um pré-acordo, Excelência, entre os colonos, um dos quais tinha o apematéria.
lido de ..Coco", e que mais tarde eu vim a saber que era funcionário aposen~
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• vai me permitir só para tado do IBDF, e um advogado que, agora, me escapa o nome, e que represenacabar de esclarecer. (Assentimento do orador.) A matéria entrou na pauta a tava, no dizer dele, 60% do que ele chamava de posseiros, e, depois, reconheceu que posseiros não eram mas, também pediam que não fossem tratados
requerimento da Minoria e da Maioria, por dUas Vezes.
como invasores. Então, o que quero testemunhar perante V. Ex•, foi que nós
O SR. JOSI!: RICHA (MDB - PR) - Isto foi na parte de votação, esgotamos todas as diligências, todos os prazos para poder votar a matéria,
nobre Senador!
com a certeza de que votâvamos algo que tinha chegado à saturação nas in~
O Sr; Moacyr Dalla (ARENA- ES)- De discussão. A imputação que formações. É o que desejava dizer.
V. Ex• quer fazer à Liderança da ARENA, V. Ex• me perdoe, não cabe.
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Nobre Senador, eu não só regis·O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Quem está dando repercussão ao tro a informação de V. Ex•, como concordo e confio plenamente no seu proque estou aqui falando são, exatamente, V. Ex's que nem me esperam entrar pósito. E devo acrescentar que não era essa a principal objeção que fazia. O
próprio Senador Moacyr Dalla justificou que não assistiu ao início do meu
no ffiêfito da matéria:
--discurso, quando eu justificava a ocupação da tribuna hoje, para tratar de
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Eritão, eu me curvo diante da uma matéria teoricamente, aparentemente, vencida, e, ao justificar o porquê
evidência -dos fatos, porque,'pelo que estou enten~endo, V. Ex• estâ fazendo de não ter tido a oportunidade de discuti-la, mencionei o fato de que, para esuma crítica violenta à qderança da ARENA.
tranheza minha, a matéria havia sido colocada numa sessão extraordinária,
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Bom; se para V. Ex• a carapuça às 18 horas e 30 minutos, ri uma quinta-feira, quando sabidamente ê difícil inserve, eu não tenho nada a objetar~ porque, evid~ntemente, estou aqui para clusive ocorrer quorum nesta Casa. Eu próprio que viajo quase todos os fins
·de semana, e o faço na sexta-feira, naquele dia precisamente, desconhecendo
cumprir uma missão'e a faço ...
que a matéria seria objci:o de discussão, antecipei a minha viagem para
. O Sr. MÓacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• há de me perdoar, ~ão é quinta·feira. E justificando posteriormente, que, na fase de votação, quando
carapuça, não. V. Ex• estâ falarido dir:tamen~e. V. Ex• estâ atirando no alvo. lera poSsível o encaminhamento, eu mais uma vez não tive a oportunidade de
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discutir a matéria, porque a minha Bancada, num recurso regimental, legal e e precisamente a vencedora não foi esta frrma para a qual estâ sendo alienada
legítimo, obstruída a votação da matéria. Então, não tive oportunidade nem essa ãrea. A firma vencedora não foi esta, a Andrade Gutierrez.
nessa fase, com os poucos minutos que são destinados a cada orador para o
Entretanto, a firma vencedora abre mão para, que a Andrade Gutierrez
encaminhamerito de votação, e por esta razão é que eu justificava a minha possa entrar e ser considerada a vencedora.
presença aqui, tomando o tempo dos meus nobres pares, para discutir uma
O Sr. Jose Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
matéria vencida. Entretanto, faço questão de discutiRia, para marcar uma
.
O
SR. JOSt RICHA (MDB - PR) - Pois não.
posição. Não 'quero discutír o leite derramado. Foi aprovado, vamos torcer
para que tudo dê certo, jâ que se trata da primeira experiência de colonização
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador José Richa, um proque se vai fazer nesses moldes.
jeto nunca foi tão discutido, tão exaustivamente interrogado, pelo menos durante o período de quase um ano em que estou aqui no Senado. Demorou
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
vãrios meses nas comissões, tendo sido atendidas as interrogações ditadas por
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR) - Pois não.
seus membros, seja pelo INCRA, seja pelo Ministério da Agricultura. Agora,
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador José Richa, o proje- o que não poderíamos esperar, jamais, seria a unanimidade. Discussão hou~
to foi discutido em reunião extraordinâria apenas na primeira vez que veio a ve, muito mais do que se poderia supor. Quanto à Hcitação, pelos dados do
plenário. A verdade porém é que ele aqui veio 5 vezes. Se essa é a base sobre projeto, pelos elementos que estão no processo, discutido no Senado, vê-se
a qual V. Ex• quer apoiar a sua crítica, creió qi.J.e ela rui totalmente. Por outro claramente que dela participaram duas firmas dentre aquelas que estão cadas~
lado, não é eSsa a prim"eira experiência de colonização particular no Pais. tradas no INCRA, e uma delas foi eliminada restando a Andrade Gutierrez
que foi a vencedora. Isto estâ claro no processo. V. Ex• st e bem qual é a norO SR. JOSI!: RICHA (MDB - PR) - Nesses moldes é a primeira.
ma, qual é a lei de licitaç-ão- por concorrência no País. St: há alguma dúvida
O Sr. Jnsé Lins (ARENA- CE)- Do INCRA sim, Mas agora mesmo, quanto ao detalhe dessa...
serão instalados 17 municípios, em Mato Grosso, formados com base em coO SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Perfeito. Exatamente por conhelonizações particuilares. Então, vê V. Ex• que hã uma larga experiência de cocer não apenas a legislação que trata de licitação, mas por ter experiência prálonização particular no País.
tica, porque até há dois anos e meio era chefe de um Executivo, é bem verdaO SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Sr. Presidente, se dã tanta polê- de que de uma prefeitura, mas, guardadas as· devidas proporções, não hã nemica a minha presença na tribuna, antes mesmo de eu entrar no mérito do nhuma diferença, sobretudo quando se trata daquela preocupação de que
todo homem público deve ter, mas muito mais os que estão a prestar serviÇõs
problema, jã começo a me assustar.
Mas trata-se, evidentemente, de marcar uma posição, minha, pessoal- públicos num cargo executivo, e por diversas vezes me ocorreu quando era
mente, apesar de se tratar de matéria superada, jâ votada, praticamente não prefeito da minha cidade ter de anular concorrência atraVés de fatos semehavendo nenhum outro recurso, jâ que na própria fase de encaminhamento lhantes à este.
de votação e nas próprias conversas fora dQ plenário, ou fora da tribuna, pelo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V. Ex• não conceder
menos, a Liderança da Maioria entendeu de aprovar a matéria, sem levar em mais apartes, porque o tempo de_ que dispunha jã estã esgotado.
consideração as objeções, inúmeras delas, dos Senadores da Oposição.
O Sr. JoséLins (ARENA -CE)- Apenas peço a V. Ex• que me permiE a minha posição, Sr. Presidente, prende--se a diversas questões. A pri- ta concluir o aparte.
meira delas, jã liminarmente, é a objeção que faço à alienação de uma ârea
O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR)- Pois não.
desse porte a uma empresa que não tem nenhuma experiência em colonização. Não conheço nenhum dos diretores da Andrade Gutierrez, o que sej
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- O que me causa estranheza é que
da firma é exatamente o contrãrio, erri vez de desmerecê-la, no meu conceito, V. Ex', neste momento, alegue que a firma vencedora da concorrência não foi
eleva-a: que a Andrade Gutierrez_é uma einpreSa construtora, uma erilpresa aquela à qual foi licitado o projeto. Isto é totalmente estranho a todos os daempreiteira, dizem da melhor qualidade. Todos os depoimentos, ao analisa- dos que estão no corpo do processo examinado nas Comissões.
rem a Andrade Gutierrez, como empresa empreiteira, são unânimes em
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Não quero, aqui, crucificar o órreconhecer-lhe a idoneidade, a sua capacidade técnica, mas não conhecemos
nenhum exemplo de possuir a referida empresa qualquer tipo de experiência gão público por tal acontecimento ...
em colonização.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Mas não há nada disto. Aí estão os
Se a matéria, Sr. Presidente, foi por Outro lado~ tanto na fase de trami- dados do processo.
tação nas comissões, como aqui próprio no plenãrio, deVO reconhecer, amO SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- ... absolutamente, porque a desisplamente explicada, não considero que tenha sido suficientemente justificada.
Devo, por um lado, reconhecer que as explicações vieram de toda a natu- tência da primeira colocada_ não decorreu de vontade do Executivo. nem do
reza e de qualquer tipo de objeção que a Oposição levantou. Devo reconhecer INCRA, nem de ninguém ...
isso. O próprio Senador José Lins, Relator da matéria na Comissão de Agricultura, apesar de sua pressa em vê-la aprovada, jamais se negou a emprestar
a sua colaboração cada vez que algum membro da Oposição tinha alguma
dúvida a ser esclarecida. O próprio INCRA, por diversas ve:les, mandou vO~
lumoso material para ser analisado e discutido.
Entretanto, apesar de todas as explicações, parece-me que a matéria ainda, até hoje, não estã suficientemente justificada.
Até mesmo por que, num período como este, em que, não sei se de propósito ou não, o assunto que merece o maior destaque não só nas discussões
como na própria cobertura de imprensa é a tal reforma partidãria, parece que
ninguém mais, até a própria classe política tem tempo ou tem condições de
analisar em maior profundidade assuntos de tanta importância. E este, eu
reputo corno sendo um deles. Um assunto que tem de merecer uma anãlise
mais profunda, Sr. Presidente.
Eu próprio tenho três dúvidas que jã foram bastante explicadas, mas, até
agora, não plenamente justificadas, pelo menos, para o meu entendimento.
Pode ser que as minhas limitações dificultem a assimilação dessas explicações.
Entretanto, são dúvidas que persistem. Uma delas é a questão da licitação, de como se processou essa licitação. Uma licitação cujo edital vinha ei~
vado de tantas exigências que por si Só eliminavam uma porção de empresas
com larga experiência de colonização, não lhes dando condições de partici.:
par, sequer, da licitação. Duas empresas; apenas, participaram dessa licitação

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não houve, nobre Senador, essa suposta primeira colocada desistente.

O SR. JOSI!: RICHA (MDB - PR) - Entretanto, pareceu-me que o
simples fato de a proposta de melhores condições para o Poder Público não
ter sido esta, isto seria, por si só, um argumento poderoso para anular a concorrência, anular a licitação.
Mas, Sr. Presidente, ainda vai além. Hã uma segunda objeção concreta,
que também foi amplamente explicada; e ainda, no último discurso do nobre
Líder Sr. Senador Jarbas Passarinho, ele abordava este assunto, que ê a ques~
tão do preço. Mas, continuo me considerando no direito de não aceitar as explicações, porque, no meu modo de entender, não justificam.
Não sou corretor de imóveis pafã-tei condições de chegar aqui e afirmar
com toda a segurança que o preço corrente no mercado, para áreas dessa qualidade, seria de CrS: 900,00 O hectare; entretanto, estão sendo alienadas estas
ãreas a pouco mais de CrS: 55,00 o hectare.
A única explicação plausível para este fato ê a de que a empresa estâ~se
comprometendo, e o Poder Público está garantindo que esta diferença, do
preço pelo qual a firma estã adquirindo a ãrea e o preço real de mercado, seria repassada aos eventuais compradoi-es de lotes.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Seiiadores, parece-me, data venia, que este não é
um argumento que póssa justificar tamanha defasagem de preço. Primeiro,
porque ninguém pode nos garimtii- que efetivamente esta diferença de preço
será repassada para os compradores definitivos da área, os que irão expio rã-
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la. os que irão comprar os lotes. Não hã nenhuma garantia disso, Sr. Presidente. Depois, em qualquer ãre~ loteada, ninguêm tem condições. Se o INCRA está alienando, está permitindo que empresas particulares vão colonizar
áreas de sua propriedade, isto já é por si só uma confissão de que não tem estrutura capaz de .ele próprio fazer a colonização. E todos nós conhecemos a
estrutura do INCRA e sabemos que isso é verdade. Mas, entretanto, ao invés
de o INCRA se aparelhar e-adquirir essa condição, ele vai alienar. E ainda,
sem estruturação, que condições vai ter o INCRA de fiscalizar não só a boa
execução desses projetas, como principalmente, na hora de estudar o preço final de venda, de estudar se neste item a composição de preços que a empresa
vai declarar é real? Quem é que pode nos garantir isso'?
Então, parece-me Sr. Presidente, que seria in~ennidade nossa aceitar
como justificativa o fato de que esta diferença do p~ ~o de mercado para o
preço de alienação vai ser- repasSada para os usuários finais.
Ainda há uma outra questão, esta sim, para mim a ~ais importante: é: a
questão dos posseiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou oriundo de um estado que muito deve
aos posseiros de boa qualidade. ~ verdade que tivemos muitos problemas,
quando da colonização no meu estado, coq os grileiros. Tivemos muitos conflitos, tivemos muitas mortes, todas elas 1amentãveis, pois a morte de qualquer ser humano é sempre lamentâvel, sobretudo quando ocorre de maneira
violenta.
Entretanto, todos esses problemas foram amplamente compensados pelo
modo como houve a colonização no meu estado. E a prova disto é que, sendo
um dos estados mais jovens da Federação, é um estado que muito tem contribuído; é o Estado que, nestes últimos anos, principalmente nestes últimos 20,
30 anos, sistematicamente, todos os anos, apresenta o inaior saldo de divisas
para a Nação, o ·que importa dizer que o Paranã muito mais contribui com a
sua produção para a pauta de exportações do Brasil do que consome divisas
tendo que importar bens de produção ou mesmo bens de consumo. Então, o
Paraná tem sido, sistematicamente, todos os anos, o estado que maior saldo
de divisas dâ à Nação. E sendo um estado eminentemente, exclusivamente
agrfcola, é de se supor que a ocupação do seu território tenha sido bem feita.
E para essa ocupação bem feita, para esse trabalho no meu estado muito contribuíram milhares de posseiros. E exatamente por ter implicações sociais,
esta é a questão que mais me sensibiliza, e que me parece, Sr. Presidente, que
não está sendo convenientemente tratada.
Eu havia chegado atrasado, quando o Senador Jarbas Passarinho, respondendo a uma crítica de um Senador do meu Estado, o Senador Leite Chaves, na tribuna, fazia eritre outras revelações a seguinte:
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to mais do que a sua própria autoridade de Líder, me merece respeito a sua figura humana, que eu aprendi, logo que o conheci, a respeitar e a admirar. E é
por isto mesmo que levanto esta questão para a adesão do Senador J arbas
Passarinho, jã que agora nada podemos fazer. A operação jâ está autOrizada,
a empresa vai entrar no domínio da ârea, vai haver a colonização e esperamos
que seja efetivamente bem feita esta colonização. Solicitamos o apoio do Senador Jarbas Passarinho. com a sua autoridade pessoal, muito maior do que
a sua autoridade de liderança, na tese da defesa desses pequenos posseiros
que lá estão.

Entendo, Sr. Presidente, que a questão legal de configuração de posse ê
menos importante. Se a lei determina que a posse só é reconhecida após lO
anos, isto para mim é absolutamente secundário, porque pode haver posse
que, apesar de plenamente legal, com lO anos comprovados, não mereça nenhum respeito. Assim comq pode haver posse ilegal, de 1 ano apcn~s, e, por
isso ilegal, mas que possa ser configurada no plano humano, no plano moral,
no plano económico como de muito maior validade do que a posse de 10
anos. Então, para mim, a questão legal, se esses posseiros estão lã há mais de
10 anos ou menos, há I ano ou 2 anos, não importa. O que importa é que essas figuras humanas têm que ser respeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa.) -

Fazendo soar a campai-

nha.)- Peço a V. Ex• que conclua, pois já excedeu em l 5 minutos o seu tem-

po.
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Vou concluir, Sr. Presidente, so·
licito só benevolência para fazê-lo.
Sr. Presidente, esta questão é muito importante e talvez seja esta a razão
porque nós, do Paraná, somos muito mais sensíveis a. este problema. Os três
Senadores do Paraná, independentemente das suas posições partidárias, acorreram em defesa, ou pelo menos desejam maiores ou melhores explicações
sobre esses fatos que estão ocorrendo lá. N 6s estamos vivendo o drama de um
milhão de "bóias-frias" no meu Estado e, por isto, custa-nos acreditar que o
Governo Federal, que deve ter uma visão ampla de todos os problemas nacionais, não se sensibilize com um drama humano que acontece no meu Estado,
um Estado que tantos serviços jâ tem prestado a este País. Um Estado que,
agora, nessa verdadeira transformação por que está ocorrendo a nossa agricultura, quando a erradicação indiscriminada de cafezais, vê colocado ao desamparo, ao desemprego, milhares de trabalhadores. A nós custa entender
que não possa haver um mínimo de sensibilidade para o drama de brasileiros
que lá vivem, quando 400 mil hectares são generosamente distribuídos a uma
empresa que, se tem bom conceito na ãrea de construção, não tem nenhuma
experiência na área- de colonização .
Eram estas as considerações, Sr. Presidente, que queríamos fazer. Sabemos que a matéria estâ superada, mas nós nãO conseguírnos digerir esse assunto e aqui estamos a marcar a nossa posição c, sobretudo, a apelar ao Líder
Jarbas Passarinho para que, conosco, ajude a verificar o que vai acontecer e
qual será o destino dos milhares de posseiros que lã estão. (Muito bem!)

.. Essa gente do Paraná"- e existem muitos posseiros do Paranã nessa área- "que se tem deslocado para tá estâ levando -riquezas, não só pelo know-how como também pelos investimentos que
faz. Mas, essa gente não sendo necessariamente a invasora, não sendo aquela que sabe que existe uma propriedade privada e vai invadila de propósito para criar um problema social, Cssa gente merece um
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a palatratamento à parte, um tratamento prioritário, inclusive da parte
dos donos do projeto. Se esse projeto for aprovado. E eu tive a con- vra, como Líder.
firmação" - dizia S. Ex•- "que isto se daria. Tive a palavra empeO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra, como
nhada de que isto se daria. Estes empresários- que lá estão são pe- Líder, ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
quenos proprietários, e eu desejo firmemente que eles sejam cada
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Lfder, pronunvez em número maior, possam estar no meu Estado para dinamizar
a economia do Estado do Pará partindo dos seus recursos naturais. cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Então, é preciso respeitá-los, e há este compromisso formal por parEu acorro ao chamamento do nobre Senador José Richa, agradecendo a
te d?s responsáveis pelo projeto."
S. Ex• as referências tão lisonjeiras que fez a meu respeito, e sabe S. Ex• que
Conhecendo como conheço S. Ex•. acredito sinceramente neste propósi- elas são correspondidas por mim em relação a ele.
to do Senador Passarinho. Acredito sinceramente. Entretanto, não :acredito
· Embora a polêmica me atraia, ela, em verdade, me é mais saborosa
na máfia que lã foi montada, sobretudo para intimidar os posseiros que lâ es- quando discutimos coisas objetivas, que é precisamente o que trouxe a esta
tão. E não é de outra maneira que entendo, quando tenho em minhas mãos Casa, agora, o nobre Senador Pelo Paraná.
intimação da Polícia Federal, antes mesmo de o Senador ter dado autoriTrês pontos S. Ex• enfatizou: licitação, preço e posseiros.
zação para que o INCRA pudesse alienar essa empresa, muito antes. Após a
Quanto a licitação, aí estão os documentos no processo: foi aberta a liciautorização é que vai se efetivar a transação; só depois da autorização do Se- tação pelo INCRA e apresentaram-se dois concorrentes, um venceu e o outro
nado é que vai haver a formalização dessa alienação. Após isto. é que a empre- perdeu. Não cabe a mim, como Senador do Parã e nem mesmo como Líder
sa vai entrar no pleno domínio dessa ârea. Entretanto, muito antes do pró- da Bancada da Maioria, nesta Casa, discutir a ilegitimidade com que a firma
prio Senado ter aprovado o projeto, já estava lã a Polícia Federal- não sei a perdedora tentou impugnar a licitação ganha pela Andrade Gutierrez. Igual
mando de quem- a intimidar os posseiros para que comparecessem à sede ao Senador José Richa, eu só conheço a Andrade Gutierrez de nome e vim sada Polícia Federal. E o que acontecia'? Orna simples solicitação de infor· ber, exatamente no decorrer deste projeto, que a ela devemos nós, do Pará, na
mações jâ seria condenável pela intimidação que esse processo iria implicar. região amazônica pOrtanto, a instalação de toda a infra-estrutUra do. Projeto
Entretanto, longe de apenas ser uma simples explicação, esses elementos esta- Trombetas, para depois ver entregue ao Governo, como o foi, um trabalho
vam sendo fichados na Polícia Federal.
executado e pago, como o foi. Também sei da solidez dessa firma, da suare~
É profundamente lamentável, Sr. Presidente. Acredito no propósito do putação técnica, que o nobre Senador pelo Paraná, também, incluiu na sua
Senador Jarbas Passarinho porque o conheço hã .mais de quinze anos e, mui· apreciação.
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Disse eu, nobre Senador Jos~ Richa, e V. Ext., infelizmente, não estava
aqui, quando discuti o problema com a nobre Bancada da Oposição, que teria que dividir logo, numa linha de cu meada, duas grandes tendências, que seriam de natureza filosófica ou de doutrinas sociais contemporâneas. Os que
acreditam na propriedade privada e os que se recusam a aceitâ-la como um
instrumento justo de trabalho. Os que, em sendo socialistas, e não aceitando
a propriedade privada dos bens de produção, nãq aceitando-a desde a quitanda, desde o bar, atê as empresas agrícolas deste porte, é evidente que votam
contra, e eu respeito porque é uma posição doutrinária. Mas, é preciso, tarobém, respeitar a posição- doutrinária do Governo que não é socialista. E, o
Presidente Castello Branco, em 1964, ao baixar o Estatuto da Terra, fez com
que nele se contivesse a declaração. expressa- basta lê-lo para encontrar essa
declaração- de que uma das forma:s vãlidas de colonização das áreas por desenvolver é a da colonização privada. Jâ o nObre Senador José Lins disse,
com muita razão e pfofiCiência, que este não é. o primeiro projeto de colonização privada no Brasil. Absolutamente. A própria Andrade Gutierrez tem
um projeto anterior no Brasil. E, que nos revelou isto? Foi o nobre Senador, o
bravo Senador pelo Espírito Santo, Sr. Dirceu Cardoso, razão pela qual, ainda há dias, quando votávamos o projeto, eu dizia que havia me rejubilado em
ter concordado com a prorrogação do pra:z.o, e S. Ex• pediu, e naquela altura
poderia simplesmente votar com' a minha Bancada, porque ele estudou o projeto e teve coragem de mudar o ponto de vista. Por exemplo, lã se dizia,- eu
digo lã, mas estou, de algum modo, confuso porque não sei propriamente
onde seria este lá - mas alguém junto ao ~_enador Dirceu Cardoso .dizia que
as terras eram de propriedade dos índios. Então estão anexados, nos processos, as certidões da FUNAI, declarando exatamente o contrário: aquelas terras eram, anteriormente, devolutas e, com a passagem da estrada federal,
cada uma das suas margens passaram a ser propriedade da União e, cómo tal,
defei.-idas ao INCRA para sua administração. E bem na sua proximidade porque, em termos amazônicos, proxirriidades, na Amazônia, são 50; 100, 200
quilômetros - tem, na sua proximidade, colônias indígenas, mas não na
ãrea, não há um indígena na área. Então a primeira grande dúvida do Senador Dirceu Cardoso, foi, como ele se estivesse aqui diria, espancada.
Depois veio o problema do preço. E dito assim, como .acaba de ser dito

pelo Senador José Richa...
0 Sr. Humberto Lucena (MDB -
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de 400 mil hectares. Ora, paga o projeto por fase poi:" nefas, por ter cão e por
não ter cão. Se ele é um projeto de 400 mil hectares, e para este vulto ê preciso
que seja vencedor na licitação uma firma que tenha know-how, que tenha
qualificação, que tenha liquidez; como nós iríamos dar um projeto dessa natureza a firmas pequenas que pudessem lUtar?
Uma coisa conflita com a outra. Mas, eu queria, atê, aproveitando o argumento de V. Ex• ir mais longe; pa-ra determfnados projetes, e oxalã este
seja vitorioso nisso, eu deposito tanta esperança, até mais do que o Senador
Richa, seria da conveniência que nós déssemos a vantagem de o posseiro poder beneficiar-se dos prOjetes, e a Amazônia não ser submetida a um processo
predatório de ocupação. Porque o pequeno invasor, o invasor de pequeno
porte, ele é normalmente, um depredador. Razão pela qual, aqui, se fez um
projeto de 400 mil hectares, dos quais, desde logo, 200 mil são reservados
para manutenção da floresta, obrigatOriamente.
O projeto, como tem cansado de dizer o Senador Josê Lins, não ~. não
pertence à Andrade Gu~érrez, ela é uma repassadora do INCRA. É um projeto que o INCRA tem, inclusive, uma clãusula de retrovenda à sua disposição, a partir do momento em que achar que a firma é inadimplente em qualquer dos aspectos do projeto.
0 Sr. José Lins (ARENA_- CE)_ Permite v. Ext. um aparte?
O Sr. José Richa (MbB- PR)- Senador Passarinho, me perdoe. Veja V. Ex• como o assunto é realmente polémico e merece muita análise. V. Ext.
· quando fazia referência ao problema do edital, em se tratando de um volume. tão grande, V. Ex• concorda- pelo menos, foi isso que deduzimos das
suas palavras- que é preciso que o edital contenha muitas exigências porque
uma área enorme dessa, não vai se dar para quem não ofereça um mínimo de
garantia, e V. Ex•, mesmo agora, está a nos oferecer o argumento de que não
era tão necessário assim esta série de exigências, uma vez que V. Ex• próprio
afirma que a dona da ãrea não vai ser a Andrade Gutiérrez, que ela é uma
simples e mera repassadora. Ora, para ser repassadora, não precisava ser uma
empresa empreiteira. Eu próprio citaria, pelo menos, meia dúzia de grupos
ídôneos e que têm muito mais experiência em colonização do que a Andrade
Gutiérrez, que são empresas çlo Paraná.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador, eu cspePB)- Permite V. Ex'" um aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA Líder.

PA) -

Ouço o nobre

. O Sr. Humberto Lucena (MDB- PD)- Antes que V. Ex• entre na

rava, sinceramente, que o argumento de V. Ext.para me interromper fosse daquele do tipo xeque-mate.

O Sr. José Richa (MDD -

PR) -

Quem sou eu?

OSR.JARBASPASSARINHO (ARENA-PA)-V. Ex•éumperi-

questão do preço, a mim me parece que, pelas palavras do Senador José Ri- goso aparteador e um brilhante parlamentar.
Mas, sinceramente, não me sinto embaraçado, em nada, em termos de
cha, o que quis S. Ex• enfatizar quanto à licitação, ou pelo menos pôr em dúvida, foi que o edital era tão exigente que parecia se tratar de uma concorrên- conflito do meu próprio pensanlentO.
ci~ dirigida.
Eu mostrei que os pré-requisitos devem ser exigidos para que a firma que
vai executar o projeto seja capaz de, pelo seu know-how, pela sua liquidez
O SR. JARDAS.PASSARINHO (ARENA- PA)- Não estava no econômica, pelo conhecimento que tem, pela experiência - e hã aqui vários
mOmento presente quando o nobre Senador José Richa falou isto a que V. pontos, Senador, é que eu não quero ser cansativo: capacidade financeira, 10
Ext. se reporta. Mas sabe V. Ex•, perfeitamente, que se fosse ao contrário, es- pontos; capacidade técnica, 8 Pontos; anteprojeto, 72 pontos; preço, 10 pontaria V. Ext., provavelmente, agora diz_endç: o edital foi tão fãcil, facilitou tos, num total de 100 pontos êom que se analisam as licitações - realizar o
empreendimento a que se propôs.
tanto, que não vai garantir que o venCedor cumpra o seu contrato.
Então, o fato dela não ser. a proprietãria definitiva da terra, não significa
Este é o drama das colocações dos edit~is. Em nome da própria Amazônia, eu tenho lutado e pedido ao Ministério das Minas e ao Ministério do que ela pudesse ser uma empresa sem know-how, sem conhecimento, sem caInterior que diminuam certas exigências, sem o que as firmas de boa tradição pacidade, absolutamente. Era de exigir tudo isso para que ela pudesse estar
paraense, no campo da terraplenagem das estradas, não terão jamais opor- dentro da área do Governo para executar.
Ouço o nobre Senador José Lins para prosseguir.
tunidade de participar dos projetas nacionais naquela região. Porque na préqualificação-, como Sabe V. Ext., essas Ormas jã não satisfariam os préO Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho,
requisitos. De maneira que isto, infelizmente, é de uma técnica que, diante do eu estava dizendo- hã pouco que este foi um dos projetes mais exaustivamenvulto do projeto, se exige para ter a garantia do comportamento do vendedor te discutidos nesta Casa, em todos os seus aspectos.
em relação ao contrato que assinaria.
Q SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se não foi o mais,
O Sr. Humberto Lucena (MDD- PD) - Permite V, Ex• um aparte? terã sido um dos mais debatidos em todas as comissões, inclusive aqui no Plenãrio.
"
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena (MDD- PD)- Mas veja V. Ex• que um edital
assim tão exig-ente, exclui precisamente as médias empresas de colonização
que. estão registradas no INCRA. UE quem sabe até no Estado de V. Ext. não
houvesse alguma empresa interessada em trabalhar nesse tip_o de colonização
privada, na ãrea que vai ser agora alienada.

O SR. JARDAS PASSARINHO (.ARENA- PA)- Senador Lucena,
eu aceito o aparte de V. Ext., que é um argumento, sem dúvida alguma, respeitável. Apenas, peço para que V. Ext. preste atenção a um certo conflito de coerência no argumento da Oposição. Ela reclama, e agora mesmo o nobre Senador pelo Paraná·o fez; que o projeto é extremamente ambicioso, porque trata

O Sr. José Ll~s (ARENA- CE)- Não somente por colegas da Maioria, mas por eminentes Senadores da Minoria, que o estudaram longamente,
como é o caso d_o Senador DirceU Cardoso, que confessou que vOtaria contra
o projeto, mas <i_ue depois de analisá-lo, sugeria a seu Partido que o aprovasse. No momento, porérÍl, nobre Senador, o que aqui se levanta ê uma grave
dúvida. O nobre Senador José Richa passa a duvidar da honestidade da concorrência. São duas dúvidas, aliás. Essas dúvidas, felizmente, podem ser verificadas mesmo depois de o projeto ter sido aprovado pelo Senado, nada tendo a ver com a decisão desta CaSa.
As acusações são, primeiro, a de que o edital foi dirigido; segundo, a de
que a firma que venceu a concorrência não foi considerada a vencedora. Ora,
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nobre Senador, essas acusações são, realmente, muito graves e contrariam que foi oferecida com o preço mínimo de 55 cruzeiros- que é esta do Projeto
frontalmente os dados do processo analisado pelo Senado.
Carapanã- não é para o uso e gozo do comprador, mas sim para o uso e
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acrescentaria às gozo do parceleiro, do colono que vai ser instalado lá.
Que é que faz o projeto? 196 mil hectares estão reservados para a floresta
palavras do Senador JOsé Uns, Senador José Richa, que, desde 1976, quando
permanente. Só se falhar o IBDF, só se falhar o Estado, só se falhar o Poder
a BRW 158 teve o seu traçado passando por aquela ârea, que esta faixa foi inw
cluída na área de colonizaçãO; desde 1976. Aínda quando eram terras perten- Público, para não fazer cumprir este princípio, que é vital. Os outros 196 são
distribuídos em lotes- e creio que tenho de memória 2.961lotcs. Esses lotes,
centes ao Pará, não durante o meu governo, mas depois.
por seu turno, são de três naturezas: 10% do total da área serão oferecidos à
O Sr. José Richa (MDB- PR)- Gostei da ressalva, não foi no seu go- Andrãde Gutierres, para os posseiros, considerados como tais, pobres, àqueverno, como seu amigo e admirador folgueí muito em ouvir isso.
las pessoas que entraram com a família, com um know-how superficial, que
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não esperava essa fazem apenas agricultura de subsistência, aquela gente está prevista em 10%
valência de V. Ex•~ o que esperava ê que córhp'fe'elidesse a minha honestidade da área para receber de graça o loteamento.
De maneira que, desde logo, acorro ao apelo de V. Ex•~ e se os paranaene não querer chamar para mim méritos que não tive; Foi este o sentido da mises que estão lá são esses, então ~eremos oportunidade de contemplá-los dennha ressai va, apenas este.
E três grupos pretenderam lã se colocar e esses três grupos conheceram tro dos 10% gratuitos; os outrOs são divididos em lotes de 40 a 100 hectares ou
mais, primeirO para atividades hortifrutigranJeiras e a outra atividade agríco~
todas as condições do edital de concorrência.
De maneira que, discutir agora se se a coricorrênda fõi íiSam-ente feita ou la e pecuária. Não se poderá nem dizer qUe a pata do boi, como alguns vivem
não é um problema que, data venia. não me parece que pudesse ser por nós dizendo, está arrazando a floresta amazônica e vai depredá-la, porque apenas
5% do projeto serão reservados para atividade pecuária.
observados, senão à luz de informações muito precisas.
A empresa recebe o projeto por um preço baixo, significarA que esse
Que fiz eu'? Enquanto os nobres Senadores e eU próprio estávamos de repreço baixo serâ automaticamente beneficiador, automaticamente do colono,
cesso, no mês de julho, já, diante disso a que se refere o Sr. Senador José Lins,
porque se ela receber por preço alto, admitamos que ela pagasse mil cruzeiros
da discussão ampla, às vezes exaustiva sobre o projeto, estudei-o, submeti mipor hectare, é evidente que uma empresa privada não trabalha sem lucro, ela
nhas dúvidas ao Ministro-Chefe da Casa Militar, que é o Chefe da Secretaria
colocaria o valor da sua despesa de infra-estrutura e quando repassasse esses
Geral do Conselho de Segurança Nacional. Fui por duas vezes à Secretaria
lotes de 40 a 200 hectares ela iria cobrar sobre isto o valor do preço da terra.
do Conselho, recebido pelo Coronel Ludwick e seus assessores, inclusive um
Então, se esse preço da terra fosse zero era melhor ainda, porque a grande diassessor do INCRA, o qual se mostrava profundamente insultado, ofendido,
ferença é o que acabei de enfatizar, não é um beneficio da empresa em si. A
porque ele tinha sido a pessoa que dera o parecer inicial no projeto e tinha siempresa aqui é um instrUmento de colonização que deve ter uma operação fado, por pessoas que não o conheciam, inquinado de desonesto, porque estaria
vorável, ninguêm vai pedir que a Andrade Gutierrez coloque lá milhões de
trabalhando em favor da Andrade Gutiérrei. Este homem chegou a dizercruzeiros iniciais na infra-estrutura para depois ter prejuízo.
me: ·~Há momentos em que não sei se vale a pena servir à Pátria. Hã momentos- disse ele para mim- em que creio ser muito -melhor servir a si próprio
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
e apenas pensar em enriquecer da melhor maneira possível no campo privaO SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço V. Ex•
do, porque, quando se age como eu, dizia ele, um homem modesto como sou,
que só tenho um pequeno apartamento com a maior lisura, corre-se o risco de
O Sr. Jose Lins (ARENA- CE)- Acresce ainda, nobre Senador, que,
amanhã ser apontado como um desonesto a serviço de empresas".
se a Andrade Gutierrez não cumprir o repasse dos lotes para os colonos a
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA nobre Senador J arbas Passarinho?

AL) -

Permite V. Ex• um aparte,

preço fiscalizado pelo INCRA, perderá, no sexto ano, toda a terra, que rever·
terá, automaticameitte, ao domínio da União.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço e quero
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Setratar de um ponto que me sensibilizou, particularmente, na exposição do
nador Luiz Cavalcante.
nobre Senador...
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex• agora me forçou e
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha)perdoewme a impertinência ...
Peço ao nobre Líder para não permitir mais apartes, visto que o seu tempo es~
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ao contrário.
tã esgotado; jã ultrapassou.
O Sr. Luiz Ca-,.·alcante (ARENA- AL)- ... a lembrar o grande mestre
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Obrigado, Sr. PrePadre Antonio Vieira, que disse: "Se servistes à Pátria e ela vos foi ingrata:,
sidente, pela advertência; cumprirei.
vós fizestes o que devieis e ela o que costuma". Apenas isso.
Eu mesmo, nobre Senador José Richa, recebi pessoas que se diziam posO SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Muito obrigado, seiros na área, embora aqui - e o nobre Senador Dirceu Cardoso mostrou,
exibiu para o plenário e em carta feita ao nobre Senador Leite Chaves que só
eminente companheiro Luiz Cavalcante.
três assinaram, três poSseiros; - falaram aqu1 até em vinte mil. Mas admito
Posso passar ao segundo ponto com a permissão da Bancada da Opo~
que sejam até pessoas que representassem, em expectativa, mil a mil e duzensição?
tas pessoas_
O preço.
No preço incide talvez a objeção aparentemente irrespondível. Dita
Ora, soube que algumas dessas pessoas que estavam sendo chamadas
como foi dita pelo nobre Senador José Richa, com a responsabilidade de S. pefa polícia estavam se sentindo ameaçadas e, conseqüentemente, até fugiam
Ex' e com o apreço que todos lhe temos, se não conhecesse O projeto ficaria da ãrea. Liguei eu, eni pessoa: para o Coronel Moacir Coelho- que é o Chew
balançado com o argumento. Mas, conheço o projeto. Fui ler o projeto. Qual fedo DPF- e pedi a ação de S. Ex• para a pfeservação da dignidade humaé a diferença? Vou mostrar a V. Ex•, nobre Senador José Richa. E nem vou na. A respost~ foi pronta e os posseiros me vieram agradêcer.
discutir se a diferença é de Cr$ 900,00 par~f CrS 400,00 no preço corrente na
O Sr. José Richa (MDB- PR)- Quero louvar este procedimento de V.
área.
Ex', porque sabe muito bem V. Ex• que, nestes quinze anos, duas instituições
A gleba onde se encontra o projeto é uma gleba que não tem comunisão as mais temidas: Polícia Federal e SNI. Portanto, um pobre humilde poscação superficial a não ser pelo rio. O que vale dizer que vindo do Xingu para
seiro que recebe uma intimação da Policia Federal jâ é um argumento mais
a nossa. área, para o Planalto Central, teríamos que subir todo o rio Xingu,
do que o suficiente para nos causar preocupações porque o procedimento
entrar pelo rio Amazonas e chegar a Belém e de lá, então, tomar a direção do
para acertar a questão única que pode gerar confronto, conflito e, portanto,
Planalto. Porque não hâ estradas; é uma terra sem nenhuma infra-estrutura.
um mal-estar muito grande, esta questão está sendo resolvida desta maneira.
E o que é que acontece? Exatamente por isso, terras próximas- 80, 100, 200
Louvo o procedimento de V. Ex•
quilômetros- foram licitadas pelo ITERPA- Instituto de Terras do Pará,
com irifra-estrutura, ainda que não de primeira qualidade, onde o preço míniO SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço a V.
mo apresentado pelo ITERPA foi de !50 cruzeiros e algumas glcbas, da or- Ex~, mas só lastimo que os 15 anos devessem entrar nisso tudo. Pensei que era
dem de 3 mil hectares, chegaram a dar 800 cruZeiros. Mas a grande diferença a primeira vez em que eu iria debater com a Oposição e que os 15 últimos
e~tá precisamente nisso. É que a gleba que foi adquirida por 800 cruzeiros, na anos não seriam chamadós em socorro da Oposição, para graves queixas em
licitação do ITERPA. o foi feito para uso e proveito do comprador; e a gleba relação àquilo que ele repreSenta.
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Hâ 16 anos, nobre Senador José Richa, o pobre colega seu, que está hoje
tendo a honra de ocupar esta tribuna, tinha, por seu tUrno, uma vida fiscalizada, ameaçada, 24 horas por dia. E m,mca usou violência contra ninguém.
A minha esposa acabou voltando à Faculdade de Direito de onde ela
saíra, porque chegou o momento em que tantas as ameaças recebidas, supôs
que ela seria, em pouco tempo, viúva. Creio que frustrei ris inimigos e frustrei
algum desejo recôndito da esposa, se houvesse. (Risos.) Vou mais longe, ...
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Llder, permite?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)Peço ao nobre Senador não interromper O 6tãdor. Jâ excedem os 30 minutos
do expediente e jâ pedi ao nobre Líder que não permita mais apartes.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Apenas para complementar,
nobre Líder, permita o aparte, pois é necessário para a complementação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estou impedido
pela Casa, nobre Senador.
Gostaria muito de ouvi-lo. Haverã outra oportunidade em que V. Ex'
me darã esse aparte, com certeza, pois foi testemunha desses fatos.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA que no Parâ ...

PA)- Apenas para dizer a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)V.

Novembro de 1979

nTÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Ex' não pode apartear sem- o assentiinenl(,-cio orador.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Felicito V. Ex• pela energia.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Minha pobre mãe,
com 80 a:n.os de idade, recebeu essas ameaças. Apenas porque eu tinha a audácia, Senador José Richa, de discutir, de debater em ambientes estudantis, e
outros mais, os. meus pontos que censUravam duramente, como V. Ex• conhece, o capitalismo liberal.
O SR. JOSE RICHA (MDB- PR)- Eu também recebia naquela época.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• também.
Até que se amedrontou uma senhora de 83 anos de idade. De maneira que os
15 anos para mim, são 17, 19 e, evidentemente, qualquer tipo de violência não
me encontra ao seu lado, positivamente, e atê gostei muito, os jornais publi~
caram as notas sobre a censura desde o Al-5 e eu, para surpresa grata, verifi~
quei que não havia nenhum bilhete de censor em relação ao Ministério do
Trabalho, enquanto estive lã e em relação ao Ministêrio da Educação, também. Eu era livre para ser atacado. E como o fui e como tive que debater. De
maneira que, à exceção da referência aos 15 anos, afirmo a V. Ex' que este
fato foi feito e que os posseiros que são posseiros, que estão lá, que a lei exige
mais de 6 anos, serão resguardados nos seus direitos; quanto aos outros, eu
me proponho a ser intermediário de V. Ex' em relação às pessoas do Paraná
que levaram para aquela área o seu know-how que, como eu disse e repito, ê
bem-vindo ao Estado do Pará.
Eu me regozijo por V. Ex' ter traZido a esta casa, uma discussão em termos objetivos e, em homenagem especial a V. Ex• é que falo, inclusive, da tri·
buna da Oposição. (Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, projeto de lei
que serã lido pelo Sr. }9~Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 338, DE 1979
Coibe abuso do poder econômlco, proibindo que as empresas
fabricantes ou montadoras organizem grupos de consórdos para a noda dos produtos de sua fabricaçio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 ê acrescentado ao art. 79, da Lei n9 5.768, de 20 de dezembro
de 1971 , o seguinte § 9•:

Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as dispostções em contrário.
Justlllcaçilo

O presente projeto elaborado a partir de denuncia formulada pelo Conselho de Defesa dos Administradores de Consórcios brasileiros, tem por objetivo evitar as distorções e os prejuízos que a prâtica monopolistica acarreta à
liberdade de iniciativa tal como ela é prevista no texto constitucional, que. no
art. 160, inciso V, determina ••a repressão do abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros".
Sob esse enfoque. e como objetivo maior, o projeto procura corrigir uma
perigosa distorção jâ constatada na aplicação prática da lei n9 5. 768.
Aquele diploma legal não contém dispositivos que impeçam a constituição de empresas administradoras de;:: consórcios capazes de eliminar a livre
concorrência e impor Cõhdições de monopólio, como é o caso das empresas
fabricantes, produtoras, ou montadoras dos bens comercializados por esse
sistema.
Em conseqüência, por exemplo, no setor da indústria automobilística.
onde a tua a quase totalidade das empresas administradoras de consórcios, os
fabricantes - sem exceção empresas multinacionais - passaram a adn\inislfar grupos de consórcio através de firmas coligadas (sociedades civis dos
fabrfcantes).
Ora, é inegável que o fabricante dispõe de incontrastável poder de eliminar os concorrentes não fabricantes. Pode dificultar àqueles o acesso ao bem
produ:ddo, privilegiando-se através de seu próprio sistema de comercialização. Pode, corno vêm fazendo algumas montadoras, eliminar a concorrência na área de suas concessionárias, a estas impondo contratos proibitivas da
venda de quotas dos consórcios não fabricantes.
O Poder Executivo-proCUrou evitar a prevalência dos interesses dos consórcios dos fabricantes sobre os dos consórcios não fabricantes, estes últimos
representados por pequenas e médias empresas de capital genuinamente nacional, num total superior a trezentas administradoras.
A ação saneadora do Poder Executivo foi efetivada atravês da portaria
n9 681. de 23-8-79, do Ministério da Fazenda, que estabeleceu o limite de cem
(100) grupos de consórcio por anofempresa. Essa medida, porém, vem sendo
vulnerada na prática revelando-se, portanto, incapaz de impedir que os consórcios de fabricantes ocupem espaços cada vez maiores, ao mesmo tempo em
que pressionam o Poder Executivo com a finalidade de se libertarem totalmente dos controles que a já cítada Portaria Ministeríal n9 681, estabeleceu
para disciplinar as suas atividades.
As conseqüências das distorções atê aqui assinaladas não se esgotam
apenas nos riscos de empresas estrangeiras monopolizarem importante setor
da atividade econômica, com recursos de poupança popular, mas repercutem
negativamente sobre o conjunto da economia nacional.
Com efeito, o sistema de consórcios representa aproximadamente 25%
(vinte e CinCo -p-or cento) das vendas do mercado automobilístico, movimentando aproximadamente dois bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros mensais, obtidos pela captação da poupança popular.
Desse total, aproximadamente um bilhão de cruzeiros são captados mensalmente pelos consórcios de fabricantes, gerando lucros, parte dos quais, na
prática, são remetidos para o exterior, agravando o déficit do balanço de pagamentos do País.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1979. - Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a leglslaçilo sobre dlstribulçio gratuJta de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a titulo de propaganda, estabelece normas de proteçio à poupança popular, e dá outras providências.
De Outras Operações Sujeitas a Autorização

Art. 79 Dependerão, igualmente, de prévia autorização do Ministêrio
da Fazenda, na forma desta lei, e nos termos e condições gerais que forem fixados em regulamento, quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos
§ 99 ~ vedado à empresa fabricante ou montadora de bens de públicos federais:
qualquer natureza, comercializados através das operações mencioI - as operações conhecidas como Consórcio, Fundo Mútuo e outras
nadas no inciso I, deste artigo, a realização das operações nele pre- formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualvistas, seja diretamente, seja por intermédio de empresa subsidiária quer natureza;
ou coligada através de sócio ou acionista, pessoa física ou jurídica,
II - a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante
ou por firmas com as quais possua relação de interdependência, nos oferta pública e com recebimento antecipado, parcial ou total, do respectivo
termos da legislação sobre Produtos Industrializados."
preço;
"Art. 7•
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto serâ publicado e
III - a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de pro~
priedade de entidades civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de remetido às comissões competentes.
recreação ou alojamento e organização de serviços de qualquer natureza com
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra,
ou sem rateio de despesas de manutenção, mediante oferta pública e com papela ordem.
gamento antecipado do preço;
O Sr. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre
IV - a ~enda ou promessa de venda de terrenos loteado~ a prestações
Senador Humberto Lucena, pela ordem.
mediante sorteio;
V - qualquer outra modalidade de captação antecipada de poupança
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para uma questão de orpopular, mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de qualquer natureza.
Na sessão de ontem o nobre Senador Evandro Carreira fez uma graVe
§ 19 Na operação referida no item II deste artigo, a mercadoria deverâ: denúnciã. relacionada com a verificação eletrônica da votação do item 2 da
a) ser de preço corrente de venda a vista no mercado varejista da praça pauta, do dia 7-11-79, o qual se referia justamente ao Projeto de Resolução de
indicada e aprovada com o plano, à data da liquidação do contrato, e, não o n• 61/79.
Aquele ilustre colega de bancada argumentou que no painel de votação
havendo, ou sendo a mercadoria de venda exclusiva, ou de mercadoria simihaviam aparecido nomes de Senadores que não estavam presentes, na oca~
lar na mesma praça, vedado qualquer acrêscimo até sua efetiva entrega;
b) ser de produção nacional e considerada de primeira necessidade ou de sião, em plenãrio. Lembra-se V. Ex' que a bancada da oposição retirou-se.
Então, como Líder em exercício do MDB nesta Casa, no intuito de zelar pelo
uso geral;
c) ser discriJ:ninada no contrato referente à operação, podendo, entre- bom nome do Senado Federal, solicitei da Assessoria da Mesa a cópia da
tanto, o prestamista, a seu critêrio exclusivo, escolher Outra não constante da gravação do resultado da referida verificação de votação.
discriminação, desde que existente no estoque do vendedor, atendidas as alíneas a e b, pagando o prestamista a diferença de preço se houver.
§ 29 A empresa que realizar a operação a que se refere o parágrafo anterior aplicará o mínimo de 20% (vinte por cento) de sua arrecadação mensal
na formação de estoque de mercadoria que se propõe a vender, podendo o
Ministério da Fazenda, a seu exclusivo critério, permitir que parte dessa per~
centagem seja aplicada no mercado de valores mobiliários, nas condições que
vierem a ser fixadas em regulamento; nos casos do item IV, manterã, livre de
quaisquer ônus reais ou convencionai,s, quantidade de imóveis de sua propriedade, na mesma proporção acima mencionada.
§ 3• Na operação referida no item II deste artigo, quando houver desistência ou inadimplemento do prestamista, a partir da 4' (quarta) prestação,
inclusive, este receberá, no ato, em mercadorias nacionais, do estoque do vendedor, e pelo preço corrente de venda à vista no mercado varejista da praça
indicada no plano, à data em que se verificar a desistência ou inadimplemento, o valor da tabela de resgate das prestações pagas, fixada pelo Ministro da
Fazenda.

§ 49 O valor de resgate a que se refere o pará,grafo anterior serâ fixado
proporcional e progressivamente às prestações pagas pelo prestamista, não
podendo ser inferior" a 50% (cinqUenta por cento) das importânciaS pagas 1 e,
se não reclamado atê 60 (seSsenta) dias do término do contrato de venda, serâ
recolhido ao Tesouro Nacional, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
§ 59 Paga a totalidade das prestações previstas nos cont~atos a que se
refere o item II deste artigo, o prestamista receberá mercadorias de valor correspondente à soma das prestações corrigidas monetariamente segundo índices que o regulamento indicar, e, se não reclamado no prazo de 1 (um) ano do
término do contrato de venda, serâ recolhido ao Tesouro Nacional dentro de
30 (trinta) dias.
.
.
.
.
.
§ 69 Nas operações previstas no item V _deste artigo, quando a contraprestação fôr em mercadorias, aplicar-se~á o disposto nos parágrafos anteriores.
§ 79 Para autorização das operações a qUe se- refere este artigO, quando
a contraprestação fôr em imóveis, serão exigídas:
a) prova de propriedade dos imóveis objeto das vendas, promessas de
venda ou contraprestações prometidas, e da inexistência de ônus reais querecaiam sobre os mesmos;
b) prova de que os mesmos imóveis satisfazem a, pelo menos, duas das
condições previstas no art.- 32 do Código Tributário Nacional, preferencialmente a existência de escola a menos de 2 (dois) quilômetros de distância;
c) a manifestação do Banco Nacional da Habitação de qu~ os imóveis se
prestam a consecução de plano habitacional, quando se tratar de terrenos, ou
quanto à viabilidade têcnica e financeira, quando se tratar de edificações residericiais;
d) a compatibilidade do plano de vendas com o Plano de Integração Nacional, quando fôr o caso.
§ 89 É vedado à empresa autodzada a realizar as operações a que serefere este artigo, cobrar do prestamista qualquer outra quantia ou valor, al~m
do preço do bem, direito ou serviço, ainda que a título de ressarcimento de
tributos, ressalvado, quandQ for o caso, o disposto no item III do art. 89
•

•

•

•

•

~ ~·

~

·~-

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte'
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não é permitido aparte
quando o n-obre orador pede a palavra pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Realmente, Sr. Presidente, hâ na cópia que rite foi enviada os nomes dos Senadores Aloysio Chaves e Paulo Brossarq. na relação dos votantes, sem que S. Ex's estivessem pre~
sentes em plenário, conlõ é do conhecimento geral.
Então eu ponho para V. Ex'" a seguinte questão: primeiro, solicito o esclarecimento da Mesa a respeito do fato; e segundo- o que me parece mais
sêrio- questiono a validade dessa verificação. Se os Srs. Senadores a que me
refiro não estavam presentes e constam da relação do painel eletrônico, como
iremos, então, solucionar o problema?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Senador, V. Ex• não
levantou questão de ordem, porque não é baseada em qualquer artigo do Regimento. Mas 1 a Mesa, em deferência a V. Ex•, passarã a explicar o que houve.
Nas votações nominais hâ lugares reservados aos Srs. Senadores, c que
nem sempre são obedecidos. Por exemplo, o nobre Senador Gabriel Hermes,
que pretendeu apartear V. Ex'-, foi justamente para explicar porque votou no
lugar do nobre Senador Aloysio Chaves, e o seu nome não figurou no painel
eletrônico. Houve equívocos- Senadores presentes que votaram nos lugares
dos Senadores ausentes- mas, o número de votos coincidiu, absolutamente,
com o número de Srs. Senadores presentes.
O Sr. Humberto Lucena (MDB -

PB) -

Em atenção ao que disse V.

Ex', solicito, em nome da Liderança da Oposição, que em outra oportunidade, se por acaso se repetisse um equívoco Iamentâve!, como o que se refere V.
Ex•, que a votação fosse imediatamente repetida. O que não é posslvel é
registrá-la como uma votação normal.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) V. Ex•

Estã deferido o pedido de

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa)~ Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio.
São lidos os seguintes
PARECER N• 938, DE 1979
Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Rosolução n' 61, de 1979.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão aPr~enta a:·rec_iação final do Projeto de Resolução n9 61' de
1979, que autoriza a-ãlienação de terras públicas, no Município de São Félix
do Xingu- PA, â Construtora Gutierrez S/A, para implantação de projetes
de colonização.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER No 938, DE 1979

Redação final do Projeto de Resolução ri' 61, de 1979.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parâ(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e grafo único, da Constítuição, e eu
, Presidente, promulgo a sede Economú:z.)
guinte
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

·- •

•

..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

J

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5832

Sábado 10

Novembro de 1979

niÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào !I)

RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza a alienação de terras públicas, no Município de São
Félix do Xingo, Estado do Pará, à Construtora Andrade Gutierrez
S/ A, para implantação de projetos de colonização.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de Mato
Grosso, a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Senado Federal resolve:

O Senado Federal resolve:

Art. 19 É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgrãriaINCRA autorizado a alienar·à Construtora Andrade Gutierrez SJA, a Gleba
Carapadã, situada no Município de São Félix do Xingu, no Estado do Parâ,
com cerca de 400.000 (quatrocentos mil) hectares, e transcrita em nome da
União no Registro de Imóveis, Cartório do 19 Ofício da Comarca de Altamira, em 14 de dezembro de 1977, sob o n9 1.020, destinada à implantação de

projeto de colonização, a cuja fiscalização procederá.
Parâgraro único. Da Escritura ~e Compra e Venda da ãrea constará,
obrigatoriamente, cláusula dispondo sobre o cumprimento da destinação da
gleba, sob pena de f!.~lidade da alienação.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 939, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 100, de 1979.

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Crl 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que posSa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso, S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetas e atividades na ârea de
infra-estrutura urbana, 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.
PARECER N• 941, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 102, de 1979.
Relator: Senador Mendes Canale

A Comíssào apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 102,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoreu (MT) a elevar em
Cr,\ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nl' 100, consolidada.
de 1979, que autoriza a Prereitura MuniCipal de Terenos (MS) a elevar em
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1979. -Dirceu Cardoso, PresiCrS. 15.000..000,00_ (quinze milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida dente - Mendes Canale, Relator - Tarso Dutra.
consolidada~
_
ANEXO AO PARECER N• 941, DE 1979
Sala das Comissões, 9 de novembro de 197_9_. -:__Dirceu CardOso, PresiRedação final do Projeto de Resolução n9 102, de 1979.
dente - Mendes Canale, Relator - Tarso Dutra.
Relator: Senador Mendes Canal e

ANEXO AO PARECER N• 939, DE 1979
Redaçiío final do Projeto de Resolução n• 100, 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

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Cons.tituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoreu, Estado de Mato
Grosso, a elevarem Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato
Art. 19 h a PrefeitUra Municipal de Poxoreu, Estado de Mato Grosso,
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de crunos termos do art. 29 da Resolução o'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senazeiros), o montante de sua dívida consolidada.
do Federal, autorizada a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruO Senado Federal resolve:
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
um empréstimo de- igual valor, junto _ao Banco do Estado de Mato Grõsso
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de l!de outubro de 1976, (BNH), destinado ao financiamento de projetas e atividades na área de infrado Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze mi- estrutura urbana, naquele MunicípiO, obedecidas as condições admitidaS pelo
lhões de cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada, a fim de que possa Banco _Central do Brasil no respectivo processo.
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Gross-o S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os pareceres lidos vão à
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de Projetas e atividades na
ârea de infra-estrutura urbana, naquele Município, obedecidas as condições publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São lidos e aprovados os seguintes
PARECER N• 940, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n• 101, de 1979.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 101,
de 1979, que autoriza a Prereitura Municipal de Guiratinga (MT) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presi~
dente - Mendes Canale, Relator - Tarso Dutra.._.
ANEXO AO PARECER N' 940, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n• 101, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da ConstituiÇão, e eu,

REQUERIMENTO N• 480, 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• 61, de 1979.
,,_,
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 481, 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• 100, de 1979.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1979. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 482, 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' 101, de 1979.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1979.- José Uns.
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quorom,jâ que a votação era nominal- se é possível a inversão da Ordem do
Dia. É apenas uma questão de-respeito ao Regimento Interno.

Nos termos do art. 356 dá RegimentO IntCrno, -requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da reâação final do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A matéria foi apenas adiada
Resolução n'i' 102, de 1979.
por falta de quorum, não iniciada a vota_ção.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1979: -José Lins.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Iníciou·se a fase de votação,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Aprovados os requerimen- Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não dessa matéria. Não
tos, passa~se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n'i' 61, de 1979. · houve quornm e a matéria nem sequei foi anunciada.
(Pausa.}
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada.
Em votaçã-o.
-Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à prorriulgação.

O Sr. HumbertO Lucena (MDB- PB)- Não. Essa matéria foi anuncia·
da, e eu inclusive votei, como Líder, favoravelmente ao requerimento do Senador Leite Chaves, Pode V. Ex' consultar as notas taquigrâficas.

nal do Projeto de Resolução n• 100, de 1979. (Pausa.)
Não havendo quem queira. discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vaí à promulgação.

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, eu solicito apenas que V. Ex• me esclareça se houve ou não início do pro-cesso de votação da
matéria, na sessão de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não houve início, absolutamente, de votação. São essas as informações da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação o requerimento
de pedido de inversão da Ordem do Dia.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em discussão a redação fi- (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se, agora, à apreO Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- O nobre Lider Jarbas Passariciação da redação final do Projeto de Resolução n'i' 101, de 1979.
nho poderá testemunhar que o requerimento do Senador Leite Chaves foi vo~
Em discussão a redação final. (Pausa.)
tado _ontem à tarde, constatando-se apenas a falta de quorom.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Mesmo que. houvesse sido
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
votada a matéria teria novamente encaminhada a votação, porque a inversão
Aprovado.
da Ordem do Dia se processará em qualquer oportunidade.
A matéria vai à. promulgação.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Foi votada. Apenas não houve
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à apreciação darenúmero. Está aí o nobre Senador Jarbas Passarinho, para comprovar o que
dação final do Projeto de Resolução n• 102,- de 1979.
afirmo.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação o requerimenEm votação.
to.
Os. Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
qs Srs. Senadores que o aprovam queiram: conservar-se c.omo se enconAprovado.
tram: (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
Aprovado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aprovado o requerimento, o item n'i' I da pauta será apreciado em últiJosé Guiomard - Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo mo lugar.
Parente- Gabriel Hermes- José Sarney- Alberto Silva- Agenor Maria
- Jessé Freire- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jurema- TeoO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se, pois, ao Item n' 2:
tónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptis~a- Jutahy MagalhãesVotação, em turno únicO, do Requerimento n9 449, de 1979, do
Dirceu Cardoso- J õão Calmon- Amaral PCixoto- Hugo Ramos- NelSenador Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do
son Carneiro- Roberto Saturnino- Lázaro Barboza- Mendes CanaleSenado Federal, do discurso proferido pelo General Antônio Carlos
Affonso Camargo - J aison Barreto - Tarso Dutra.
de Andrada Serpa, Chefe do Departamento de Pessoal do Exército,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Estâ finda a Hora do Expepor ocasião de solenidade comemorativa do aniversârio daquele sediente.
ter do Ministério do Exército. .
·
Passa-se à
Em votação o requerimento.
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Para encaminhar a vo11/ido o seguinte
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
REQUERIMENTO N• 484, DE 1979
Toda a Nação tomou conhecimento do pronunciamento que, hâ poucos
Nos termos do art. 198, alínea '"d", do Regimento Interno, requeiro in- dias, fez rluma cerimônia comemorativa do anivê"rsário do Departamento de
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 I seja Adminjstração do Ministério do Exército, o General Antônio Carlos de Andrada Serpa.
submetida ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1979. - Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o requerimento. (Pausa)
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena, pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pela ordem.) Sr. Presidente, peço que V. Ex'- me esclareça tendo sido iniciada a votação da matéria,
como o foi ontem - inclusive não foi apreciado o requerimento por falta de

S. Ex•, como um patriotã dos mais eminentes, procurou colocar perante
a Nação- evidentemente sem pretender, porque mesmo não o poderia, dada
a sua condição de militar, imiscuir-se em questões político·partidárias- tãosomente de alguns aspectos da problemática brasileira.
E dois pontos fundamentais, gostaria de salientar no seu discurso que foi
objeto de várias declarações favoráyei~- no seio da área política deste País, na
Cânlara dos_ Deputados e no Senado da República.
Em prímeiro lugar, quando S. Ex• se prende à questão dos apelos ao consumismo feitos pelos meles de comunicação de massa, notadamente o rádio e
a televisão_,_p~ocurando alertar _o Governo, que é de quem depende a concessão dos canais, para uma melhor regulamentação da propaganda comercial
cujos reflexos danosos no nosso meio social são por demais conhecidos.
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Em segmento, quando S. Ex•, num rasgo de brasilidadc, procurou chamar a atenção para a defesa dos interesses nacionais, afirmando textualmente:
Em segundo lugar, cabe-nos1 mais uma vez, perante as testemunhas diãrias de nossa ação, defender a criação de uma tecnologia
própria para nosso País. Não é uma aspiração utópica. Após vinte e
cinco anos de absoluto domínio dos interesses das grandes empresas
multinacionais, que para aqui vieram ajudar o nosso desenvolvimento, cabe-nos reiterar que eJas continuam bem-vindas, trazendonos tecnologia, capital e treinamento gerencial.
Entretanto, a tecnologia não deve ser vinculada às linhas de
montagem, em substituição, por obsoletas, nos países de origem. Há
casos em que jâ está sendo gerada no próprio Brasil, para as matri~
zes de origem, graças à inventiva nossa.

E mais adiante:
Trata~se de que não sejamos simples montadores de equipamentos e máquinas.
Trata-se de realizar a pesquisa e o desenvolvimento no ·Brasil,
abrindo mercado de trabalho para os milhares de estudantes egressos das nossas faculdades. Indiscriminadamente, necessitamos de
um milhão e meio de novos empregos, anualmente.

E depois:
Trata-se de evitar os financiamentos externos vinculados à
compra de material e equipamentos, possíveis de serem fabricados'
no Brasil, e pagos, assim, duplamente, por meio da compra e dos juros, onerando desnecessariamente o balanço de pagamentos.
E ainda mais:

Novem_b~o

de 1.97Y.

Com este pieâmbulo, Sr. Presidente, quero demonstrar que não tenho
nenhum parti pris, nenhutn, prcconceitç com o Exército e nem com os meus
antigos camaradas. Tenho, sim, gratidão ao Exército e respeito àqueles que o
integram, principaim"ente aos que atingem os píncaros da hierarquia militar.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, confesso que estava aguardando a
próxima oportunidade, e a próxima oportunidade é esta - não a do General
João, do General José, do General Luís, ou qualquer outro General- estava
aguardando uma oportunidade para chamar a atenção dos meus colegas para
este fato: hoje,_não hâ mais orde~ do dia das Forças Armadas, seja do Chefe
do Exército, seja do Comandante da Escola Superior de Guerra, do Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, seja dos Comandantes de Regiões, seja
dos Comandantes do Exército, seja de chefes da Marinha ou da Aeronáutica,
enfim, não há mais ordem do dia que não venha desaguar aqui nos nossos
Anais.
Então, na verdade, estes Anais estão ficando como que um noticiário do
Exêrcito, um noticiário da Aeronáutica, um noticiário da Marinha. Isto não
deslustra os nossos Anais. Mas, pela constância, e posso mesmo dizer, pela
falta de exceção, pois todas elas vem ter aqui, tal fato já é um abuso, meus
ilustres colegas. O pesquisador do futuro que vier a se deter nos nossos Anais
vai estranhar que tantas ordens do dia tenham sido publicadas nos Anais da
Câmara e do Senado, e não vai encontrar razão para isto.
Por este motivo, e só por este motivo, sem nenhum propósito de influir
no ânimo dos colegas, quero expressar o meu ponto de vista contrário à proposição do eminente Senador Humberto Lucena.
O meu voto, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é contra a inclusão
da ordem do dia em tela nos Anais. Não sei qual o seu autor, não a li. Acho
que só excepcionalmente as proclamações de chefes militares devam ser incluídas nos anais do Congresso, e não como regra geral, como vem acontecendo invariavelmente.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Se as grandes economias ocidentais sofrem essas conseqüênO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está cm votação o projeto.
cias, o que se dirá dos países subdesenvolvidos e, particularmente,
desses países da América ibêrica que intentam o seu salto de desenO Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Peço a palavra, para encavolvimento?
minhar a votação, Sr. Presidente.
Assim, cumpre que todos tenhamos a exata compreensão dessa
época de grave transição histórica, e não nos omitamos nessa cruzaO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre
da de defesa do Brasil, imposta de fora pela desordem da economia Senador Jarbas Passarinho, para encaminhar a votação.
mundial e, particularmente, pela crise do petróleo.

E acentua, Sr. Presidente e Srs. Senadores, numa clara alusão às pressões
externas:
São presentes as informações sobre a t!-Hateral, confirmadas,
agora, na última reunião do Fundo Monetário Internacional.
Enfim, são conceitos dos mais oportunos, dos ~ais patrióticos, que merecem, por isso mesmo, os aplausos gerais da Nação.
E a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro aqui está, Sr. Presidente, pela minha palavra, para trazer, nesta transcrição nos Anais do discurso do General Antônio de Andrada Serpa, a sua homenagem àquele eminente
militar, aproveitando a oportunidade para encarecer do Senado que requeiramos, através das Lideranças, urgência, se posslvel até urgentlssima, nos termos do Regimento, para a discussão e votação do projeto de lei aprovado na
Câmara, e que se encontra nesta Casa, que dispõe sobre o controle das atividades das multinacionais no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A posição da Liderança vai ser a de concordar com o requerimento do
nobre Senador Humberto Lucena, mas vai votar com restrições. Ouvimos
,agora a rcação do nobre Senador Luiz Cavalcante, um dos homens de maior
independência moral que tenho conhecido ao longo da minha vida, que já
não é curta.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA -

AL) -

Muito obrigado.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E a página que
aqui se contém, Sr. Presidente, não fosse o Senador Humberto Lucena o autor do requerimento, não fosse um Senador da Casa, porque a todos eu respeito, se esta fosse uma solicitação em outro tipo de assembléiá, eu suporia
atê que se estaria aproveitando a figura do General Andrada Serpa para dela
fazer dividendos políticos
favor de uma facção. Não faço, porém, essa enjustiça ao nobre colega da Minoria. Mas mostro, como ontem ou ainda an~
teontem tive a oportunidade de fazê-lo cm relação à Igreja Católica. Se a Igreja, através dos seus clêrigos progressistas, entra cadâ vez com niaior desenvoltura no campo temporal, é claro que ela divide, é claro que ela divide o seu rebanho, e acho que nós, católicos, não temos vergonha de nos chamar ovelhas,
nesta ocasião; da mesma maDeira, os militares, quando investem em determinadas ãreas que são polêmicas.
·
Eu me permito, Sr. Presidente, citar três pontos aqui da passagem, embora concorde com a maioria do que está escrito.
O Primeiro, nobre General diz assim: - não sei o Senador Humberto
Lucena estã com o documento em mão, ou se confia na minha leitura:

em

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Peço a palavra, para cncami·
nhar a votação, Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação.
O SR. LVIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não tenho perdido oportunidade, neste plenário, para afirmar e reafirmar minha gratidão a essa grande instituição que é o Exército Brasileiro.
Sem nenhum propósito de fazer biografia, mas apenas para mostrar aos
colegas o motivo dessa gratidão, quero repetir que cheguei ao Rio de Janeiro,
no dia 5 de outubro de 1930, de pês no chão 1 na terceira classe dum I ta, para
·.'Após vinte e cinco anos de absoluto domínio dos interesses
ser soldado do Exército. Logo verifiquei praça no 2• Batalhão de Caçadores,
das grandes empresas multinacionais, que para aqui vieram ajudar o
em São Gonçalo.-Soldado, cabo, sargento, oficial, deixei o Exército praticanosso desenvolvimento cabe-nos. , ." .
mente para ser Governador das minhas Alagoas.
Quando_
da primeira leitura, fiz uma pausa e disse: cabe-nos expulsá-las,
Não há no Brasil uma instituição mais democrática que o Exêrcito Napensei que este seria o fim. Prossegue, entretanto o General:
cional. Tão democrática quanto esta nossa instituição, o Congresso Nacional. Não há discriminação de m:nhum-a--espéeie lá,----n-a co~unidade--v-erde-oli
H, •• reiterar que el~ corl.trnuamoem-.:vindas. trazendO~DOS tecva.
nologia, capital e treinamento gerenci~l." ,
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Muitos nacionalistas exacerbados devem ter lavado um choque quando
leram essa opinião do General, porque pensaram que ele ia fazer, a partir daí,
um ataque às multinacionais.
Hã outra passagem em que S. Ex•, a ela se referindo, diz que conviveu
muito bem com ela dois anos, confesso que não sei onde.
Depois, diz ele:
"Trata-se de não aplicar um bilhão de dotares em pesquisa
como ocorreu em 1978, e ao mesmo tempo estarmos, por falta de
coorden.ação estrutural entre alguns setores, pagando mais de um bilhão de dolares em royalties- e nos nomes menos execrados de ajuda ou assistência tecnica, permissão p3.ra us·o de marcas e patentes
- quase sempre pagos multiplicadas vezes por empresas diferentes
que se desconhecem ou pela mesma empresa." etc.
Como S. Ex• defende o princípio de uma tecnologia própria, tentei concluir da leitura do seu documento qual era o pensamento que deveria prevale-

cer.
Todos nós sabemos que, sobretudo os países em desenvolvimento, não se
podem dar ao luxo de esquecer o que o resto do Mundo fez em ciência e tecnologia. Ou nós andamos, desde logo, no ombro daqueles que tiveram o trabalho de descobrir, ou nós vamos perder muito tempo.
Pedi, entretanto, ao Banco Central o seu relatório sobre a questão daremessa de lucros, de roya/ties, ou ajuda, sob qualquer título. E a resposta final,
Sr. Presidente, é de 500 e poucos milhões de dólares, com um crédito a nosso
favor de empresas multinacioriais brasileiras que jâ prestam serviços no exte...
rior, de 200 e tantos milhões de dólares, o que nos dâ um saldo negativo, no
campo, de apenas 200 e poucos milhões. Nem 300 milhões de dólares. Mas estava certo o General quando afirmou que nós estamos gastando 1 bilhão de
dólares em pesquisa própria.
Logo, não me parece que mereça crítica uma estratégia dessa natureza.
Nós estamos aplicando 3 vezes mais em pesquisa própria, em pesquisa pura e
aplicada, do que aquilo que pagamos ainda por transferência de tecnologia.
E-o terceiro ponto, em que me parece que S. Exf não foi feliz. É coln. a
sua própria Arma, e aqui afirmo ao nobre Senad~>r. Luiz Cavalcante, que não
sabia quem era o autor, que o autor ê o General Andrada Serpa, citado pelo
Senador Humberto Lucena.
É quando S. Ex• diz:
É lastimável que, tendo os militares sido pioneiros de todo o esforço de industrialização do Brasil, estejamos, hoje, em situação de
marcharmos a reboque. O famigerado acordo militar americano de
1952 nos conduziu a essa posição. Esquecida foi a lição de pioneiros
como Paulo Kruger da Cunha Cruz, Macedo Soares, Raulino, Muniz e tantos outros, de que se impõe a cri~ção de tecnologia própria.
Desconhecemos o exemplo da aeronáutica.

Ora, não é bem isto .. Data venia, S. Ex• se equivoca, porque o exemplo da
Aeronáutica, que é um belo exemplo que S. Ex• cit~ aguit estã, sobretudo, nas
conquistas da EMBRAER; sobretudo nas conquistas daquele complexo de
ciência e tecnologia da mais alta qualificação que está em São José dos Campos.
. .. ··0 que acontece? Estamos nós vendendo aviões fabricados no Brasil ao
exterior, e não estamos vendendo apenas em países subdesenvolvidos; estamos vendendo em países industrializados. Os "Bandeirantes" correm com
nomes estranhos, de outras línguas, pelos céus da Europa, como pelos céus da
América do Norte, e, por isso, começam a sofrer restri_ções das multinacionais que não querem que essa área seja invadida pela produção brasileira.
Mas, os aviões não são totalmente fabricados no B~asil, talvez o General esteja atento a este fato; os motores, os trens de aterrissagem, as turbinas, nós as
compramos, porque é mais barato comprâ-Ias na escala _em que estamos prqduzindo; isso não significaria que devêssemos permanecer indefinidamente
comprando tecnologia; não! Tanto é assim que a EMBRAER jâ pretende
produzir no Brasil esses mesmos artigos críticos, mas, a partir da patente, da
marca mundialmente famosa, que ê a Continlmtãl. f: _isto que está certo.
Ouvi certa feita, quaitdo Ministro da Educação, rio Caribe, Sr. Presidente, uma palavra de um grande economista que dizia que os povos inteligentes
têm que combinar duas linhas de ação: a linha d~ tran$ferência tecnológica
para ficarem presos a isso indefinidamente, e a linha de tecnologia própria.
De maneira que com essas restrições que estão ·m-arcadas aqui claramente
pela palavra do Líder, a nossa Bancada tem liberdade completa de votar.
Mas, o Líder votará a favor das ressalvas feitas.

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em~votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Luiz Cavalcante.
Serã feita a transcrição.

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada.
"Nestes tempos de abertura, quando se persegue o objetivo de institucionalizaç~o política da Revolução democrática de 31 de março, a cujos ideais
- luta de nossa geração pela democracia do possível e pela liberdade com
responsabilidade- permanecemos fiéis, cabe-nos, advertência de chefe, participante da campanha da Itãlia e engajado. em todas as pugnas das l'iltimas
cinco décadas, a que, sem grave omissão, não poderia faltar.
O sentimento democrático é inato na consciência do povo brasileiro. En~
tretanto, a prática efetiva da democracia exige participação, solidariedade e
.responsabilidade na realização do bem comuni.
A eletrônica, através da informática e das comunicações, jã mostra o seu
domínio do mundo, que crescerá nos próximos anos. Servirá ao bem ou ao
mal, independentemente de nossas vontades. Servirá ao bem, como conse·
qUência de caracteres bem formados, códigos de ética aceitos pela sociedade e
atenta vigilância dos governos.
Assim, cumpre a todos o exercício de um mínimo de juízo crítico sobre
as mensagens consumistas e permissivistaS, ~spalhadas através do rádio da
televisão, a todas as horas. Os nossos orçaffientos fixos não permitem acompanhar o ritmo de uma sociedade artificialmente colocada na rota do consumo, todavia, lutando, ainda, em toda a parte, contra o subdesenvolvimento.
A paz das famílias repousará no compromisso militar com a austeridade
e o sacrífico da maioria dos lares ·brasileiros.
Há muito intentam os meios de comunicação aumentar essa dominação
social, obter a mudança do seu status atual, de concessões governamentais
cassadas ad nutum, para .. serviços de interesse público" e, bem assim, a permissão para os serviçoS de cabo-difusão, em beneficio da minoria, lançando
indireto imposto sobre todo o povo, com imensos danos para a sociedade
brasileira. É o tipo de progresso elitista dç uma sociedade de consumo.
N·óS;· que sempre defendemos a liberdade de imprensa, julgamos ser
oportuno debate amplo sobre esses problemas, quando se evidenciará a sua
inoportUiiídade em época de economia e se compreenderá a necessidade da
defesa da sociedade, da cultura nacional e da ampliação do mercado de trabalho que aí existe, prejudicado pela impatriótica invasão dos enlatados estran·
geiros, quase sempre na disseminação do abuso da violência e do sexo.
Em segundo lugar, cabe-nos, mais uma vez, perante as testemunhas
diãrias de nossa ação, defender a criação de uma tecnologia própria para nosso país. Não é uma aspiração utópica. Após vinte e cinco anos de absoluto
domínio dos interesses das grandes empresas multinacionais, que para aqui
vieram ajudar o nosso desenvolvimento, cabe-nos reiterar que elas continuam
bem-vindas, trazendo-nos tecnologia, capital e treinamento gerencial.
Entretanto, a tecnologia não deve ser vinculada às linhas de montagem,
em substituição, por obsoletas, nos países de origem. Hã casos em que já estâ
sendo gerada no próprio Brasil, para as matrizes de origem, graças à inventiva nossa.
Jâ hã uma massa crítica de brasileiros que tem compreensão exata desses
problemas.
Não se trata de reinventar a roda e nem de descobrir a pólvora. como
ironicamente o repeteiit brasileiros· iro patriotas, servos desses interesses
alienígenas. Está, apenas, nos faltando a vontade nacional de consegui-lo.
Trata-se de que não sejamos simples montadores de equipamentos e máquinas.
Trata-se de realizar a pesquisa e o desenvolvimento no Brasil, abrindo
mercado de trabalho para os milhares de estudantes egressos das nossas faculdades. Indiscriminadamente, necessitamos de um milhão e meio de novos
empregos, anualment.e.
Trata-se de proteger e apoiar a pequena e média empresas nacionais, as
grandes empregadoras do País, e, principalmente, aquelas que demonstrem
capacidade de pesquisa e desenvolvimento, destinando-lhes adequada reserva
de mercado e protegendo-as contra o dumping.
Trata-se de evitar os financiamentos externos vincula_d_os a compra de
material e equipamentos, possíveis de serem fabricados no Brasil, e pagos, as'sim, duplamente, por meio da compra e dos juros, onerando desnecessariamente o balanço de pagamentos.
Trata·se de não aplicar um bilhão de dólares em pesquisa, como ocorreu
em 1978, e ao mesmo tempo estarmos, por falta de coordenação estrutural
entre alguns setores, pagando mais de um bilhão de dólares em royalties- e
no~ .oomes menos execrados de ajuda ou assistência técnica, permissão para
uso de marcas e patentes-, quase sempre pagos multiplicadas vezes por empresas diferentes que-se desconhecem ou pela mesma empresa, onde a existên-
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cia de pequeno núcleo de engenheiros competentes dedicados à pesquisa e de&envolvimento não permitiu ã absorção da tecnologia comprada na primeira
e na segunda fases, jã ultimadas, da sua ampliação.
Trata-se de organizar, com a massa crítica de engenheiro eXistente;·
companhias de "System H ouse'' que, nos graitdes empreendimentos, aproveitem a tecnologia gerada no ~aís e permitam a a_bsorção da que necessariamente ainda tenha de ser adquirida.
Campo vastíssimo vai ser aberto nos próximos anos com a automação,
tudo fundamentado na eletrônica de circuitos integrados, que cumpre resguardar para a empresa nacional, em conseqUência dos trabalhos dos laboratórios de microeletrônica da USP e da Unicamp e da existência da Transit,
ambicionado mercado anual de dois bilhões de dólares.
Nem se diga que esSas observações, feitas por chefe militar, membro do
Alto Comarido do Exército, venham a prejudicar as relações com as grandes
empresas multinacionars-, pois convivemoS-cordialmente dois anos.
A situação internacional é de d_esordem financeira mundial. o desequilibrio do balanço americano e a inflação interná todos os meses mostram
os seus resultados, transferindo essa inflação para todos os paises, em conse~
qUência da posição do dólar, como moeda de reserva .. Há treze anos, repeti~
damente, o general De Gaulle se insurgia contra CSSJI situação.
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Todavia, hã poderosos interesses internacionais em jogo que exigem de
nossa parte dizer: energia é poder. O ãlcool, os óleos vegetais e o carvão do

Sul são nossos, cumprindo impedir que a compra indiscriminada da terra pc-

-rasg·rarides niultinacionais desencadeie, no Pais, uma exagerada inflação de
seu preço, que torne o custo do litro do combustível gerado inviâvel para em~
prego.
Quanto ao processamento industrial, cumpre apoiar os desenvolvimentos jã realizados por grandes empresários nacionais e, bem assim, prosseguir
gerando tecnologia própria, como a que vem sendo ensaiada na Acesita, em
Minas, quanto ao etanol e à lignina, tirados da madeira, e quanto ao metanol
em pequena usina da Cesp. Absurdo seria pagarmos milhões de dólares para
financiar o desenvolvimento daquilo que os grandes parses desconhecem e
precisam conhecer.
Sob outro aspecto, é oportunidade ótima para demonstrar confiança no
povo brasileiro: Seja mobilizando pequenos sitiantes e fazendeiros, seja pela
instalação de pequenas distilarias, as quais poderão coexistir com grandes
empreendimentos. O emprego diluirá as tensões sociais.
Ocasião excepcional, ademais, para corrigir outra distorsão do nosso de~
senvolvimento: a sua vocação faraônica e monumental, impondo, muitas vezes ao povo, sacrifícios desnecessários, fruto dos planejamentos tecnoburocrático afastados da _fisionomia real do País, e do esquecimento de um estudo
objetivo de prioridades, em consonância com as dificuldades do presente.
Sendo 0 Exército expressão do povo brasileiro em todas as épocas de
nossa História; e todos os anos, na seleção do contingente, que ocorre nestes
dias, em conta to direto com a expressiva população de mais de seiscentos mil
jovens brasileiros, e esl3: me~lSagem de fé e confiança no Brasil que o chefe do
Departamento Geral do Pessoal julga de seu dever transmitir na data aníversãria do departamento.
Hâ dificuldades atuais graves: tensões sociais geradas pela inflação, desordem do mercado financeiro, desequilíbrio do balanço de pagamentos,
dívida externa nossa e das empresas multinacionais excessiva, todavia, s6
conseqUências de nosso acelerado desenvolvimento e reflexos da crise mundial externa.
No entanto, meus camaradas, o Brasil é um Pafs viável graças às suas potencialidades, em todos os ramos da natureza e, sobretudo, ao caráter nadonal de seu povo tão bem definido pelo patriarca, hâ ISO anos.
Vai vencê-las, galhardamente, mercê de Deus, na próxima década, pois
as Forças Armadas, expressão Hdima desse povo, permanecerão unidas e coesas na sua vocação de honra, dever e sacriffcio, zelando pelos valores espiri~
tuais e morais da nacionalidade e pela conservação da memória nacional- e
desde que o corpo -institucional da Nação, nessa delicada fase de abertura,
saiba aproveitar a experíência do passado e manter um mínimo de ordem e
tranqUilidade política".

Se as grandes economias ocidentais sofrem essas conseqüências, o que se
dirá dos países subdesenvolvidos e, particularmente, desses países da América
ibérica que intentam o seu salto de desenvolvimento']
Assim, cumpre que todos tenhamos a exala compreensão dessa época de
grave transição histórica, e não nos omit_a_mos nessa cruzada de defesa do
Brasil, imposta de fora pela desordem da economia mundial e, particularmente, pela crise do petróleo.
É lastimâvel que, tendo os militares sido pioneiros de todo 0 esforço de
industrialização do __Brasil, estejamos, hoje, em situação de marcharmos areboque. O famigerado acordo militar americano de 1952 nos conduziu a essa
posição. Esquecida foi a lição de pioneiros como Paulo Kruger da Cunha
CÍ'uz. Macedo Soares, Raulino, Muniz e tantos outros, de que se impõe a
criação de tecnologia própria. Desconhecemos o exe_mplo da aeronâutfca. Esquecemos, tambêm, que, no campo internacional, não hã amigos, há interesses nacionais e- que as nações poderosas, cost_umeiramente, sacrificam as pe-quenas. É nessa selva_ dantesca que teremqs de .abri 0 nosso çaminho.
São presentes as informaÇões sobre a trilateral, confirmadas, agora, na
última reunião do Fundo Monetârio Internacional.
Graças à Revolução dem_ocrãtica de 31 de Março, promovida por nossa
geração, mudamos a face do País, que transformamos na oitava economia do
mundo ocidental. Um mínimo de racionalidade, planejamento, ordem e tranqüilidade polltica deram confiabilidade ao Brasil. Não é possível ignorar um
país que exporta 12 bilhões de dólares e tem um mercado de 115 milhões de
0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 3:
brasileiros, população que, mercê de Deus, continuarã crescente, participan~
do da efetiva ocupãção de todo o nosso imenso território, única forma de
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 435, de 1979, do
possibilitar a exportação- das suas riquezas. As grandes empresas sabem-no
Senador Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação
em conjunto do Projeto_de Lei da Câmara-n9 60, de 1977 (n"' 397/75,
perfeitamente. Temos quer conviver com elas.
Evidentemente, esse desenvolvimento acelerado gerou graves distorções,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Nacíonal para o menor Excepcional- FUNAEX, e dá
que 0 governo do presidente Figueiredo vai enfrentando e que 0 Brasil, graças
à sua determinação, à inteligência brasileira, à coesão das Forças Armadas na
outras providências, e o Projeto de Lei do Senado n9 124, de 1979,
subordinação a seus chefes legítimos e à capacidade de abnegação e sacrifício
do Senador Nelson Carneiro, que estabelece normas de assistência
de todos, irã vencer g-alhardamente na década de oitenta. _
ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao
Excepcional - FUNASE, e dã outras providências.
Graças, tãlhbém, a alguns pioneiros que, trabalhando na pesquisa e no
desenvolvimento, hã mais de oito anos, proporcionaram a existência do PlaEm votação o requerimento.
no de Aproveitamento da Biomassa, mosfrando que somos, no mundo ......;. o
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como estão.
interesse internacional só é desconhecido pelos que nada vêem, nada lêem e (Pausa.)
nada compreendem-, o único País que, pela sua continentalidade e tropicaAprovado.
lidade pode vir a prescindir de uma riqueza em extinção: o petróleo. Estamos
Os projetas a qUe se-refere o requerimento que vem de ser aprovado pasmarchando pioneiramente à frente do mundo e a nossa oportunidade conti- sarão a tramitar em conjunto.
o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) _ Item 4:
nuarã vãlida até que nova forma de energia seja descoberta. A tecnologia é
autóctone em todas as suas fases: plantio de cana e mandioca, existência de
florestas nativas, fontes de óleos vegetais e domínio de sua industrialização, jã
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
realizado.
134, de 1979, do Senador Lornanto Júnior, que equipara os profesA par disto, os recursos canalizados para o Interior virão frear a urbanisares de deficientes ·auditiVos aos habilitados em magistério especial
zação acelerada das grandes cidades, degradadora da qualidade da vida e gede excepcionais, terido
radora de tensões sociais, tão graves qUe paises como os EUA, com poder na·
PARECERES, sob n9s 820 a 823, de 1979, das Comissões:
cional dez vezes maior que o nosso, não conseguem controlar.
-de Constltuicão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade;
Cumpre advertir ser oportunidade excepcional, posta em discussão pela
segunda vez em nossa geração. Podedamos tê-la aproveitado, nas décadas de
- de Educação e CuJtura, favorável;
trinta e quarenta, se rião persistíssemos, o que é uma constante em nossa evow
- de Serviço Público, favorável; e
- de Finanças, favorável.
lução histórica, na cõpia servil de impostos modelos alienfgenas; frustrados,
então, pela compra do barril de petróleo a meio dólar.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltarã oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
regimental.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 134, DE 1979
Equipara os professores de deficientes auditivos aos babUitados
em magistério especial de excepcionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São equiparados, para todos os efeitos, aos professores habilitados ao magistério especial, formados pelo _curso de graduação em Pedagogia, os professores de deficiente auditivos diplomados pelos cursos mantidos
até 1965 pelo lnstiiuto Nacional de Educação de Surdos.
Art. 211 Esta lei serã regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõeS em cOntráriO.
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Os Srs. Sen.adores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 25,000,000.00 (vinte e clnco milhões de dólares norte-americanos) para financiar setores prioritários
daquele Estado.
O Senado Federal resolve:

Art. 111 É o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar uma
operação de emprêstimo externo, com a garantia da União, no valor deUS$
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outra moeda, de principal, com grupo financiador a ser indicado,
sob a supervisão do Banco Central do Brasil e do Ministêrio da Fazenda destinado a financiar os setores de saneamento, eletrificação, sistema rodoviário
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 5:
e agJicultura, bem assim a implantação do Complexo Químico de Alagoas.
Art. 211 A operação de empréstimo realizar-se-á na forma aprovada
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
pelo Pod~r Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrésci(Tramitação conjunta com o PLS n' i, de 1977)
mos, praZos e demai$ condições admitidas pelo Banco Central do Brasil e
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti- pelo Ministério da Fazenda para registro de empréstimos da espécie obtidos
tucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento- ln- no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da eXeterno), do Projeto de Lei do Senado n' 218, de 1976, do Senador cução da política econômico~financeira do Governo Federal e, ainda, o disFranco Montoro, que determina a aplicação de 20% do Fundo de posto na Lei Estadual n• 4.025, de 8 de junho de 1979, publicada no Diário
ParticipaÇão dos Municípios em programas de educação prê-escolar Oficial do Estado de Alagoas do dia subseqUente.
e de primeiro grau, tendo
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECERES, sob n•s 972, de 1976, 217 e 592, de 1979, da Co·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 8:
missão:
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela inconsDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 l 06, de
titucionalidade, com voto vencido do_ Senador Nelson Carneiro; 2'>'
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
pronunciamento: (reexame solicitado em plenãrio), pela inconstituseu Parecer n9 875, de 1979), que autoriza o Governo do Estado do
cionalidade e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores
Rio qrande do Norte a realizar operação de empréstimo externo no
Cunfia Lima,- Hugo Ramos, Lâzaro Barboza e Tancredo Neves; e
"valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americavotando pela inconstitucionalidade o Senador Helvídio Nunes; 3•
nos), destinado a financiar programas prioritários do Estado, tendo
pronunciamento: pela injuridicidade.
PARECER, sob n' 876, de 1979, da Comissão:
- de Constituiçio e J ustfça, pela constitucionalidade e juridiciEm votação o projeto, quanto a constitucionalidade e juridicidade.
dade.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Rejeitado.
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Rejeitado o projeto, fica prejudicado o Projeto de Lei do Senado n9 1, de
Em votação.
1977, constante do item seguinte da pauta, em virtude de tramitação em con~
Os. Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
junto.
Aprovado.
A matéria vai ao Arquivo.
A matéria vai à Comissão de Redação.
11 o seguinte o projeto rejeitado
2 o seguinte o projeto_ aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
Determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de Primeiro Grau.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os Municípios aplicarão, pelo menos, 20% (vinte por cento) de
sua cota anual do Fundo de Participação dos Municfpios em programas de
educação pré-escola! e de Primeiro Grau.
Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 105, de
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer n9 873, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de
Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de
USlô 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares nort.e-americanos) para financiar setores prioritáriOs dã<iuele Estado, tendo
PARECER, sob n' 874, de 1979, da Comissão:
- de Constituh;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. '(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares norte:-americanos), destinado a financiar programas prioritários do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 É o Governo po Estado do Rio Grande do Norte autorizado a
realizar. com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 20,000,000.00-tvinte milhões de dólares norte-americanos) ou o
equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, para ser aplicado em vários programas prioritários daquele Estado.
Art. 211 A operação de empréstimo realizar-se-â nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais acréscimos, pr~zos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para
registro de empréstimos da espêcie obtidos no exterior, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da polftica económico~
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual número
4.820, de 28 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Norte do dia subseqüente.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 9:

de São Paulo, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n" 107, de Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n"' 877, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 11:
Apucarana (PR) a elevar em CrS 124.487.345,30 (cento e vinte e
Discussão, em turiió único, do Projeto de Resolução n9 110, de
quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e qua1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
renta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida
seu Parecer n9 883, de 1979), que autoriza o Estado de Sergipe a eleconsolidada, tendo
var em Cr$ 3.446.100,00- (três milhões, quatrocentos e quarenta e
PARECER, sob n• 878, de 1979, da Comissão.
seis mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten- de Constituição e J ustfça, pela constitucionalidade e juridicido
dade.
PARECER, sob n• 884, de 1979, da Comissão:
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
- de Constituição e J ustlça, pela constituclonalidade e juridiciNenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
dade.
discussão.
Em discussão o projeto, em turno único.
Em votação.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrãOs Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham.
Ia. (Pausa.)
(Pausa.)
Encerrada.
Aprovado.
Em votação.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Os Srs. Semidores que o àprovam queiram conservar-se como estão.
E o seguinte o- projeto~~provado
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria ~Vai -à ComissãÍJ"<i:e Redação.
·PROJETO DE RESOLUÇÃO~• 107, DE 1979
' E o ·~eguinte ~projeto apro~ado
Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucàrana(PR) a elevar em
Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões, quatroeentos e oi:::
<r
I:: ..::.
tenta e sete mil, trezentos ·e quàrenta ê.;;.clnco cruze!rt'~ e trinta centaP~OjETO DE RESOLUÇÃO N• 110, bEJ979
vos) o montante de sua ~ívida consolidada.
Autoriza o Estado de Sergipe a elevanim Cr$ 3.446.100,00 (três
O Senado Federal resolve:
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cem cruzeiros) o montanArt. 17 ~a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR), nos termos do
te de sua dívida consolidada.
art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, auO
SenRdo
-Federal resolve:
torizada a elevar em Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões, quaArt. 19 É o Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
trocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Para- 3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cem cruzeiros)
ná S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi- o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
tação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação do um empréstirrio- de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, por conta
Programa CURA (Jaboti II) naquele Município, obedecidas as condições ad- do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de um Centro Social Urbano, do tipo uc", no bairro de Matadouro,
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
eiiJ. Aracaju (SE), ob~decidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasil no respectivo processo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 10:
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 109, de
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Itein 13:
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 113, de
seu Parecer n9 881, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
seu Parecer n7 889, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Campinas (SP) a elevar em CrS 299.559.866;40 (duzentos e noventa
PARECER, sob n• 882, de 1979, da Comissão:
e nove milhões, quinhentos e cinqUenta e nove mil, oitocentos e ses- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
senta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida
dade.
consolidada, tendo
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
PARECER, sob n' 890, de 1979, da Comissão:
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciEm votação.
dade.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Aprovado.
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se enconE o seguinte o projeto aprovado
tram. (Pausa.)
Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 109, DE 1979
A matéria vai à Comissão de Redação.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Silo Paulo (SP) a elevar em
.t o seguinte o projeto aprovado
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
o

,

-

•

O Senado Federal resolve:
Art. I• f: a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nos termos do art.
29 da Resolução n'? 93, de I l de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida 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 qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH),
destinado à implementação de obras da linha Leste-Oeste do Metropolitano

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 113, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em
Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e
cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 27 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Sena-
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do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e
nove milhões, quinhentos e cinqUenta e nove Jnil, oitocentos e sessenta e seis
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna,

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 - BNH, destinados à execução de obras do Projeto CURA e de
infra*estrutura e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, 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 (Alexandre Costa) - Item 13:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n' 114, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 891, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Cachoeirinha (RS) a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 892, do 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (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.
B o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 114, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoelrlnha (RS) a elevar
em CrS 103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
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E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUCÃO N• 115, DE 1979
Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em CrS
790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e
nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada Interna e a garantir empréstimo da Empresa de Sa..
neamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, no valor de Cr$
1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e
cinqüenta e quatro mfl, quinhentos e quarenta e três cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do
art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado'Federal, autorizado a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A., este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH,
bem assim a garantir empréstimo a ser contratado 'pela Empresa de Sanea~
mento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, no valor de Cr$
1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros}, junto ao Banco do
Estado de Mato Grosso do Sul S.A., aluando, também, como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadas, ambas as operações, à integralização, composição e recomposição do Fundo de Financiamento para Água e Esgotos- FAE/MS, vifiando à implantação, ampliação
e melhorias dos sistemas de abastecimentos de âgua e esgotos sanitârios em
comunidades de médio e pequeno portes, 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 (Alexandre Costa) - Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 117, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 897, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos
e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e
noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 898, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

O Senado Federal resolve:
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e
três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econôw
mica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
serviços de infra e superestrutura no Município, dentro do Projeto CURA,
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respecti- discussão.
Em votação.
vo processo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 14:
E o seguinte o projeto aprovado
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 115, de
1979 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 893, de 1979), que autoriza o Estado de Mato Grosso
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 117, DE 1979
do Sul a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa miAutoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elelhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove
varem Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três mUhões, quacruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna e a garantir
trocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros e treze
empréstimo da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul centavos) o montante de sua dívida consolidada.
SANESUL, no valor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e
O Senado Federal resolve:
quatro milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), nos termos
quarenta e três cruzeiros), tendo
do art. 2• da Resolução n• 93 de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,
PARECER, sob n• 894, de 1979, da Comissão:
autorizada a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três mi- de Constituição e J ustlça, pela constitucionalidade e juridici- lhões, quatrocentos e vinte e sete mil. seiscentos e noventa e sete cruzeiros e
treze centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
dade.
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de
Em votação.
canalização de córregos e galerias de âguas pluviais, naquela Capital, obedeOs Srs. Senadores que o aprovam, Permaneçam como se acham. (Pausa.) cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proAprovado.·
cesso.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Art. 2v Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Item 16:
qOenta e dois centavos) o montante de sua dfvida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de CréDiscussão, em turnO único, do Projeto de Resolução n9 118, de
dito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
Banco Nacional da Habitação..;_ BNH, destinado ao financiamento dos serseu Parecer n9 899, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
viços de infra-estrutura urbana naquele M unicfpio, obedecidas as condições
São Francisco de Conde (BA) a elevar em CrS 75.045.388,00 (setenadmitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
ta e cinco m_ilhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 900, de 1979, da Comissão:
0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 18:
- de Constituição e J ustlça, pela constitucionalidade e juridici·

dade.
Em discussão o projeto, em-turho único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 121, de
1979, (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n"' 905, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqUenta e oito mi~
lhões, quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 906, ~de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• llS, DE

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
1979
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como se encon~
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Franclsco do Conde
(BA) a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quaren- · tram. (Pausa.)
ta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante de sua
Aprovado.
dívida consolidada Interna.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O Senado Federal resolve:
E o seguinte o projeto aprovado
Art. l'i' É a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 121, DE 1979
da Ba,hia, nos termos do art. 2'i' da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr:i 75.045.388,00 (setenta e
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$
cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o
58.473.000,00 (cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três
montante de sua dívida consolidada iilteinã, a fim de que possa contratar um
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
empréstimo de igual valor,junto ao DESENBANCO- Banco de DesenvolO Senado Federal resolve:
vimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Art. l'i' É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2'~'
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implantação do Projeto
CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco da Resolução n• 93, de I I de outubro de I976, do Senado Federal, autorizado
a elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqilenta e oito milhões, quatrocentos e seCentral do Brasil, no respectivo processo.
tenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada interna, a fim
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa EconôO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 17:
mica Federal, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 120, de (FAS), destinado à implantação de 14 Centros Sociais Urbanos em diversos
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de municípios daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
seu Parecer n'i' 903, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena (MG) a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 19:
cinqUenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i'
PARECER, sob n• 904, de 1979, da Comissão:
267, de 1976, do Senador Itamar Ffanco, ·que estabelece critérios
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicipara a aprovação de projetas florestais, e dá outras providências,
tendo
dade.
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
Em discussão o projeto, em turno único.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciSe nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrâdade;
Ia. (Pausa.)
-de Agricultura, contrário; e
Encerrada.
-de Finanças, favorável.
Em votação.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 462/79, do SenaOs- Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
dor Itamar Franco, de adiamento da discussão.)
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n'i' 462/79, lido em sessão anterior.
A matéria vai à Comissão --de Redação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
E o seguinte o projeto aprovado
A matéria voltará à Ordem do Dia na sessão do próximo dia 12.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 120, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena (MG) a elevar em
Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro crozelros e cinqUenta e dois centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e cin-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Item 20:

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar de juridi~
cidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n'i' 192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
confere aos vendedores autônomos o direito ao 139 salârio, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
-de Constituicão e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido
dos Senadores Franco Montoro e Raimundo Parente.
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(Dependendo da votação do Requerimento n• 455, de adiamento da discussão.)
·
Em votação o requ-erimento n9 455, lido em ·seSSão anterior.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para a efa retornar no dia 14 do mês em
curso.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à apreciação do
item n9 I, em virtude de requerimento de inversão, aprovado pelo Plenário no
início da Ordem do Dia.
Votação, em "turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do
Senador Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I,
do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado
da Indústria e do Comércio, joão Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o empréstimo concedido à Copersucar e ao Grupo Atalla.
A Presidência esclarece ao Plenário que a niatéria exige, para sua aprovação, o voto favOráVel da maioria absoluta dos membros da Casa, em chamada nominal, nos termos do art. 322, inciso II, combinado com o art. 328
do Regimento Internei
A votação serã feita pelo processo eletrônico.
Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a chegada ao
plenãrio dos Srs. Senadores que se encontr-am em seus gabinetas.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 40 minutos, sendo reaberta às
45 minutos)

16 horas

e

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Estâ reaberta a sessão.
~evidente, porém, a inexistência de número em plenârio .. Em razão disso
e tendo em vista decisões anteriormente adotadas em casos idênticos, a Presidência se dispensa de proceder à verificação de quorum através da votação
eletrônica.
A votação do requerimento fica adiada para a próxima sessão ordinâria.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pode-se, através dos jornais da época, reconstituir a história de uma
nação, de uma determinada época.
No caso em pauta, a história política do. Brasil pode ser estudada e futuramente analisada pelos artigos, editoriais, dOs nossos periódicos e logicamente pelos anais do Congresso Nacional.
O Jornal do Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, num magistral edito~
rial intitulado "Hora do Congresso", comenta com real precisão os fatos e os
atos até agora concretizados referentes à reformulação partidária. afirma
muito bem, finalizando, que o momento E a hora e a vez do Congresso.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste dos Anais desta
Casa do Congresso Nacional, o referido artigo do Jornal do Brasil, do Rio de
Janeiro, que define perfeitamente o instante histórico que se vive e·o papel importantíssimo deste Congresso no referido instante.
Leio, Sr. presidente, Srs. Senadores, .. Hora do Congresso" bem como o
artigo do Jornal de Brasília de hoje 9-1 J-79 que espelha perfeitamente o penu
sarnento da maioria do povo brasileiro quanto à sublegenda:
HORA DO CONGRESSO
Passando às mãos do Congresso o projeto de reformulação do
quadro partidário, não se limitou o GOVerilo a cumpir o rito constitucional da elaboração legislativa, mas confiOu-lhe a parte mais relevante da missão que se impôs, de c.onduzir o país por etapas distintas, cada qual na oportunidade que lhe pareceu mais apropriada, à
normalidade institucional. Conhecido o plano geral da ação do
Executivo nesse rumo, conceber o Legislativo sua tarefa como simples complementação formal ao trabalho do Ministro da Justiça seria revelar visão estreita do papel que lhe estâ reservado e que há-de
ser desempenhado com aguda consciência de sua importância histórica. Tomã-la, por outro lado, como pretexto para a liberação de
sentimentos revanchistas reprimidos até o ano pas·sado, pela ameaça
potencial da cassação de mandatos. configuraria manifestação funesta de falta de bom senso e objetividade.
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É preciso encontrar, tanto na esfera de atuação das oposições
como no campo em que se situam os grupos de sustentação da política oficial, um ponto de equilíbrio emocional que permita ao conjunto das correntes parlamentares agir com o espírito da representação, de que tantas vezes se revelaram carentes atê na medida em
que pretenderam falar em nome do povo. Não hã necessidade de re·
correr a sondagens de qualquer espécie para aferir o grau de cansaço a
que chegou a opinião média da nação, ao longo da vigência do Ato
Institucional n9 5, quando o exercício arbitrário do Poder paralisava
as consciências e mantinha os órgãos teoricamente representativos
da vontade popular como instâncias de homologação da rotina de
seus atos.

, Õ povo deseja a reforma política em execução, da qual a reformulação do quadro partidário constitui, aliás, passo relativamente
avançado no roteiro que a ela fixou o Governo. A extinção dos A tos
Institucionais e Complementares colheu, por assim dizer, de surpresa o Congresso que nela, a principio, não acreditou e agora tende a
esquecer que fez apenas um ano a corajosa prâtica desse gesto fun·
damcntal. Chamâ·la gesto é indicar a natureza íntima da iniciativa
do Presidente Geisel, da qual result~u o Artigo 3• da Emenda Constitucional n9 11, expressão do pensamento e das intenções do Poder
revolucionário que nele se encarnava, corno encarnado ainda está
no·Presidente Figueiredo. Acenava-se ao pais com o propósito con~.
creto da normalidade, ao mesmo tempo que se constituía um novo
Governo investido na missão expressa de torná·la completa atê o
fim de seu mandato, por isso mesmo fixado em lapso de tempo inusitadamente dilatado.
Também excedendo a expectativa oposicionista, a superveniência quase imediata da anistia consolidou a atmosfera de distensão,
pacificando a sociedade brasileira e gerando nela, mais que espe·
rança, justificada, confiança na sinceridade das intenções irradiadas
do centro do Poder. Não é impressão, mera dedução subjetiva dos
fatos. Fundada neles, extrai-se de seu conjunto a conclusão de que o
povo, em cujo espírito se instalara a aspiração da normalidade, nela
passou a confiar. Movimentos e manifestações restritas de impa~
ciência, cOmo, atê. de insatisfação ante as fórmulas técnicas propostas até agui, defluem, compreensivelmente, do longo represamento
imposto ao pensamento das minorias, mas são insuficientes para elidir a certeza de que a nação como um todo confia no processo geral
de liberalização do regime.
Há razões objetivas a lastrear essa confiança, entre as quais se
indicaria, sem possibilidade de contestação vãlida pelo criticismo
mais severo, a coerêhcia da palavra dos homens responsáveis pela
evolução do processo de abertura. Ainda agora, na mensagem que
acompanhou o projeto da nova Lei dps Partidos, o Presidente da
República just1fica·o afirmando que os atuais grupamentos, formados para acudir a .. fatos emergenciais", prestaram serviço "em outro contexto" e tendo em vista "outros objetivos" mas, .. por isso
mesmo", jâ não respondem em flexibilidade e unidade de pensa~
mento ao tipo de ação exigida peJo "contínuo concerto institucional
que nos impõe o momento histórico da vida brasileira". Jã não ~
lícito, nem conforme com a razão, tomar as locuções af textualmen~
te evocadas como expressões puramente retóricas, senão opondolhes restrições retoricamente vazias de realidade.
Nada mais claro. O sistema bipartidârio emergiu do desastre de

1965, quando o movimento revoli.J.cionârio interrompeu o curso da
.restauração democrãtica para reinvestir-se no poder discricionário
dos primeiros dias retornando-o em 1967 para, no ano seguinte, novamente interrompê-lo. Note-se que as datas se avizinham e comprimem, espelhando o tumulto de uma fase na qual fatores diversos
contribuíram para desfigurar o movimento político militar de 1964,
desviando-o brusca e repetidamente de sua vocã.ção liberal para
conduzi-lo ao constrangimento do mais longo período de exceção
de nossa História. Do estado de revolução não se saí senão por ato
revolucionário. A reforma política em implantação desde o ano passado não pode ser lucidamente encarada fora do contexto em que se
situa. Cada passo do rumo de seu objetivo final e supremo constitui
ato revolucionãrio a ser executado com prudência, mas cOm firmeza
e amplitude de vista. As oportunidades históricas não podem ser
perdidas. sob pena de se truncar o próprio processo da História.
Espera-se, pois, que as lideranças parlamentares, em face dareforma, estejam advertidas para a circunstânCia de que o Congresso
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estâ sendo chamado à prática de um ato revolucionário, juntamente
com o GõVetno;o qUe sí8nHiC.8.- 8ef indispensável que ambos atuem
em plena consciência da responsabilidade comum. Ao Congresso
não cabe, no que toca às oposições, sucumbir à recidiva da doença
juvenil do revanchismo, porêm agir com dignidade, largueza de vis
tas e coragem para pôr mão no projeto governamental, com poder
criador e capacidade politica. O ímpeto de '~ogâMlo na lata do lixo",
revelado pelo Senador Brossard, significaria demissão da parcela de
poder que se encontra no Legislativo e por ele deve ser exercido.
No que respeita às lideranças oficiais, incumbeMlhCs atuar com
a mesma consciência, em sentido oposto, não recorrendo ao expediente das questões fechadas, muito menos estimulando a utilização
da válvula da aprovação por decurso de prazo, o que significaria
frustrar a colaboração necessária do órgão do Estado a que cabe
produzir o direito positivo. Na fase de elaboração do projeto, o Pre-sidente da República teve bom senso e suficiente energia para r~pelir
a impertinente pressão em favor da ampliação das sublegendas,
exercida por governantes estaduais que, sobre terem recebido o prêM
mio de mandatos distribuídos à revalia do eleitorado, tentaram resM
tabelecer uma política que imprimiu o selo da degradação à Re·
pública Velha: a '"política dos governadores".
Com deficiências e erros fâceis de criticar, roas passiveis de correção oportuna, o Executivo cumpriu seu papel e- fez sua pacte. ta
hora e a vez do Congresso.
8

Jornal de Brasilia, 9-11-79
'~A

SUBLEGENDA

A ARENA. sob pressão dos Governadores, estâ sendo levada a
praticar uma violência contra o espírito da reforma partidária ao sucumbir ante a sedução de um instituto que a invalida como proposta
de aprimor.amento ideológico do sistema, a sublegenda. Não escapa
a ninguém a compreensão dos danos que a sublegenda causa à autenticidade da organização partidária, mas escapa aos Governadores e à maioria parlamentar da ARENA um momento de reflexão
altruísta acerca da prática política.
Manter-se a sublegenda equivale a manter o bipartidarismo incapaz de dar conduto a todas as expressões políticas do País e equivale a continuar bipolarizando a Nação entre os que são contrários
e os que são favoráveis ao GoVerno-. -NãO -é esta uma opção construtiva, porque contém em si o germe da radicalização.
Numa sociedade politicamente civilizada, a quantidade e a
qualidade dos seus partidos políticos é definida pelo processo eleito
ral que poderâ gerar inclusive o bipartidarismo, mas aí, sim, ele serâ
autêntico, porque represe-ntàtiVO da vontade expressamente manifestada dos seus constituintes. Impor o bipartidarismo pelo artificio
da sublegenda é uma violência contra todas as expectativas geradas
pela reforma . .B tólo o argumento de que se deve assegurar a coligação de correligionários se se permite a a1i3.itça de adversários."
8

O Sr. Humberto Lucena (MDB -

PB) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT)- Com muito prazer, Senador Humberto Lucena. Quero esclarecer a V. Ex• que estou lendo o artigo
de fundo do Jornal de BrasOia de hoje.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Neste caso, aguardarei que V.
Ex• termine, para ouvir suas considerações.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Mas, V. Ex• podo
apartear, porque acabando de ler este artigo, estará encerrado o meu dis~ur·
so. V. Ex• vai comentar o que diz o Jorniil de Brasflia, que é um pensamento
meu também, pois eu endosso perfeitamente o que diz o periódico.
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excrescência na legislação eleitoral brasileira, quando estávamos no mâximo
do bipartidarismo. Quanto mais agora, que estamos partindo para o pluriM
partidarismo. Então eu endosso, e por isto estou lendo, o que díz o Jornal de
Brasl1ia de hoje; simplesmente endossando para que conste dos Anais, portanto da História Política do Brasil, o que diz este jornal, um dos mais conceituados de Brasília.

O Sr. Jutahy Magalhães (ARENA- BA)- V. Ex• permite um aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA -

MT) -

Com muito prazer.

O Sr. Jutahy Magalhães (ARENA- BA)- t só para dizer a V. Ex•
que não são apenas os Governadores que estão a favor da sublegenda; a
maioria da Bancada de nosso partido está ao lado daqueles que lutam pela
manutenção da sublegenda a nível municipal.
O SR. GASI'ÃO MULLER (ARENA- MT)- Muito obrigado a V.
Ex• Vai ser anotada, para que, quem escreveu o artigo no Jornal de Brasz1ia fiM
que sabendO desta informação.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) honra, Senador Lomanto Júnior.

Pois não, com muita

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- A sublegenda, eminente Senador Gastão Miiller, foi um artificio que foi criado para suprir o bipartidaM
rismo imposto, criado de cima para baixo.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA -

MT) - Correto.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sou favorãvel ao pluripartidarismo. Acho mesmo que o pluripartidarismo faz funcionar com muito
maior amplitude, dâ muito mais vivência ao próprio regime democrático.
Pluripartidarismo e eleição direta são dois fatores imprescindíveis ao fortale-cimento e â vitalidade da própria democracia.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Estou de pleno acordo

com V. Ex'
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - ... porque amplia, dando
oportunidade às diversas correntes de ,opinião, sobretudo e essencialmente
àquelas que, embora divergindo através de pontos de vista políticos, todas defendem o sisterria democrático. Sou favorável à criação-da sublegenda de âmbito municipal, apenas porque as exigências para criação de novos Partidos
São muito grandes e vejo que o pluripartidarismo, que vamos instituir-quer o deixar bem claro - não é que eu deseje o retorno daquela situação anterior quase que anárquica da proliferação das siglas partidárias ...
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- O quejã defini como
.. festival de partidos."
O Sr. LomantoJúnior(ARENA- BA)- ... de partidos de um dono, de
legendas que apenas serviam para a utilização de interesses excusos de chefctes. Vejo que não haverâ tanta facilidade para que abriguemos todas as ten~
dências políticas do País, e me permito dizer a V. Ex.•, e atê-de certa maneira a
contragosto, pois continuo a afirmar que a sublegenda é um artifício, e vou
votar .para que ela seja instituída apenas no âmbito municipal. E não aceitaria
que se estendesse ao âmbito estadual e federal, apenas repito para preservar,
às vezes, algumas minorias, que são minorias no diretório, mas que são mui~
tas vezes maioria do eleitorado para evitar exatamente o caciquismo, o domínio daqueles que estão com as rédeas do poder e queira usâMia discricionariamente. Daí, para que se dê ainda mais amplitude, para que o pluripartidarismo abrigue maior número de tendências, sobretudo na ârea municipal, onde
se exerce, com muito mais vigor, a política. Esta é a única razão de aceitar que
este artificio seja airida utilizado, embora que provisoriamente, até que possa~
mos com o decorrer do aperfeiçoamento democrático abrigar todas as cor~
rentes partidárias neste País. Muito obrigado.

O Sr. Humberto Lucena (MDB _;PB)- Gostaria de dizer,jã que V. Ex•
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Senador Lomanto Júestâ endossando, na íntegra, o pensamento do editorial do Jornal de Bra,sflia, nior, em priineiro lugar, quero agradecer o aparte de V. Ex• Esta é a primeira
quanto à sublegenda, que neste ponto V. Ex• deve estar tranqililo, porque os vez que V. Ex• me honra com um aparte.
que na ARENA pensarem como V, Ex• contarão com a indefectível solidarieM
Em segundo lugar, quero agradecer a V. Ex• a demonstração de intelidade de todos os integrantes do Movimento Democrático Brasileiro, no senti- gência, ao Plenârio e a mim, porque, com um artificio, quer cobrir outro.
do de rejeitar, no projeto do Governo, o dispositivo que insiste na manu- Com o artifício da habilidade oratória e da inteligência que lhe é peculiar,
tenção da sublegenda, mesmo a nível municipal, por ser inteiramente desca- quer cobrir o artificio execrável da sublegenda. Mas, respeito o ponto de vista
racterizador do sistema pluripartidário.
de V. Ex• e o de todos que são a favor da sublegenda, porque estamos na deO SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Muito obrigado. Que- mocracia. É direito- de cada um pensar como quiser. Voftaire jã dizia: "eu não
ro, como fazendo hist6ria, dizer que em maio de 1976, se não me engano, fiz concordo com nada do que V. Ex• diz, mas morrerei pelo seu direito de dizêum discurso na Câmara, como Deputado, dizendo que a sublegenda era uma lo."
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O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - ]3A) - Eu fiz um exame de cons- realmente forte, significativa e, até, Unl pouco audaciosa. Devo dizer que os
ciência e perguntei a mim mesmo por que ainda não havia aparteado o Sena- meus conhecimentos sobre o MDB são pouquíssimos, mas, pelo menos, no
dor Gastão Milller, meu diletíssimo amigo e às vezes até sósia ...
meu Estado, conheço. O Senador Humberto Lucena declarou, com toda a ên~
fase, que todo o MDB apoiará essa deliberação. Ora, veja V. Ex'": se ficar um
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Jâ fomos confundidos
só Partido, como aconteceria ficar isso? Nós temos, pelo menos no Pará, três
vârias vezes, o que para mim é uma honra ...
MDBs: o MDB do Sr. João Menezes, o MDB do Sr. Jaber Barbalho e o
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Apesar de mais moço do que MDB do Sr. Júlio Viveiros, Deputados. Veja V. Ex'" que eu creio que o meu
V. Ex• ...
nobre Colega e querido amigo Humberto Lucena vai ficar em dificuldades, se
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- A recíproca ê verda- acontecer um fato desife, com a situação que hã no meu Estado do Parâ. Esta
deira. Felizmente, Senador Lomanto J (mior, como V. Ex'" bem disse, V. Ex'" ê apenas uma nota ~ e repito - não sou doutor em MD~.
não tem inimigos, de modo que sou um sósia tranqUilo.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) -Muito obrigado, Ex• Esta
tranqUilidade também é recíproca. Mas, como V. Ex'" reclamou, volto ao segundo aparte. O que eu quis afirmar aqui é que seria bom se nós pudéssemos
abrigar todas as correntes de opinião, aquelas correntes de opinião democrâtica, porque não aceito que se ab~guem aquelas correntes que querem destruir a democracia. Nos lugares onde estas se implantam, elas destroem os
demais regimes e o primeiro a sucumbir é o regime democrâtico. Mas, sentimos que não vamos ter oportunidade, pelas próprias exigências da reforma
partidária que se vai implantar, não teremos oportunidade de abrigar todas
as correntes. Então, que aceitemos a sublegenda, para assegurar ao homem
do interior maiores alternativas, pois esta história de se afirmar que o eleitorado polititado é o da capital, hoje ê um mito. O homem do interior sabe e
tem consciência em quem estã votando.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Concordo com V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Ele ouve o râdio, ele vê a televisão, ele pede a informação do chefe em quem ele confia, ao seu Uder. O
homem da capital, vivendo uma existência tumultuada, no torvelinho de uma
vida de desencontros, de dificuldades de toda a ordem, às vezes marcha para
a. urna sem nem saber em quem vai votar.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Muitas vezes, o ho·
mero do interior é mais bem informado.
O Sr. Lomanto Jdnlor (ARENA - BA) - ~ verdade. As
eleições, no interior, hoje, são mais autênticas. Não se vota, por exemPlo, em
Cacareco, não se apura chapa~ com ofensas pessoais, porque o homem do interior, quando vai às eleições, quando ele comparece a uma urna, no recesso
da urna, ele estâ ali como se estivesse diante do altar, onde ele vai cumprir
uma missão sagrada, a de escolher o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado, e agora, Deus vai nos permitir que escolhamos também os nossos Governadores, porque estou convencido, Sr. Senador Gastão MUller, que embora o processo indiret.o de eleições seja também processo democrâtico, ele exis·
te em quase todas .as grandes democracias do mundo.
Visitei, hã alguns meses, o Senado, a Câmara dos Lords, e tomei conhecimento de que existe ali até Senador por hereditariedade, o que realmente me
surpreendeu e mandei um telegrama ao Senador Lourival Baptista. Pois bem,
eu queria dizer que o processo direto, no meu entender, na observação de
quase 35 anos de vida pública, eleito pelo processo direto, excluindo a minha
pessoa, ainda é o melhor processo de seleção, porque não é sem razão que a
sabedoria popular afirma que a voz do povo ê a voz de Deus. É que o ho·
roem vai escolher, ele examina, ele dialoga o Governador, o candidato tem
que ir pã.ra a praça pública, assumir compromissos com seu eleitorado e este
eleitorado vai cobrar depois. O que vai escolhido pelo colégio indireto não
teve essa oportunidade, às vezes não comparece, às vezes não viaja, às vezes
não percorre o grande hinterland, e não escuta os anseios, as angústias, os
suplícioS daquela gente que moureja no nosso grande interior bras~leiro. Portanto, esta reforma serã completada e Deus me fez o instrumento, talvez, a
maior homenagem que recebi na minha vida, talvez, a benesse que mais tenha
felicitado" O meu coração ê- que, ontem, acabei de rabiscar, de dar os últimos
estudos a respeito do restabelecimento da eleição direta para Governador.
Temos a certeza de que, em 1982, o povo brasileiro vai escolher os seus Go·
vernadores, através do voto direto, assistindo o debate, o diâlogo nos c9mícios. E Deus me fez o instrumento de ser o Relator dessa' mãtéria, que hã de
ser para mim, na minha vida, que não tem quase valia, uma modesta pãgina
que eu irei escrever.
--

O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Não sei se o Senador
Humberto Lucena prestou atenção ao aparte de V. Ex•
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Posso esclarecer. Eu disse que
estranhei e vi com muita àfegria, até, aqu.da infaSe com que S. Ex• disse que
todo o MDB apoiarâ a leítUra e 'o ponto de vista ...
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Apoiarã a extinção da
sublegenda - foi isso que S. Ex'" declarou.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Pois não. Não sei se isso ê ordem do partido de V. Ex'" e acrescentei que não sou, absolutamente, nem versado, nem doutor em MDB. Mas acontece, meu nobre colega, que, lã, no meu
Estado, tem três MDBs, três sublegendas vivas, fortes e valentes; a do meu velho e querido colega, nesta Casa, Jo_ão M~ezes, a do Sr. Jader Barbalho e a
do- digamOs- cas:;tl, Deputado Sr. e Srf. Júlio Viveiros.
Veja, V. Ex• que dificuldade fica para V. Ex• complementar essa informação.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Concedo o aparte, mal
dizendo, ao Senador Humberto Lucena para responder ao contra-aparte do
nobre Senador.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Acho que não hã nada de novo
no que S. Ex• diz. Cori1batemos as sublegendas. Mas, enquanto ela existe, na
legislação, nós próprios a utilizamos. Assim aconteceu no caso das eleições
indiretas, por exemplo, quando, sendo maioria do Estado do Rio de Janeiro,
elegemos o Governador Chagas Freitas, através do Colégio Eleitoral. Mas,
isso não quer dizer que estejamos defendendo a sublegenda ou a eleição indireta. Continuaremos e continuamos combatendo a sublegenda, como a
eleição indireta.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA dor?

MT) -

Muito obrigado.

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Permite um aparte, nobre Sena-

O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Ouço, com grande
prazer, o Senador Moacyr Dalla, na liderança da ARENA.

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Senador Gastão MUller, V. Ex•
vê como as coisas se delineiam; os homens de mais de um metro e oitenta,
aqui dentro, eu, V. Ex'", o nobre Senador Lo:manto Júnior em posições antagónicas. Só peço vênia a V. Ex• para ratificar a expoSição, o aparte magnífico
do Senador Lomanto Júnior. É preciso se ter uma cautela em favor do povo,
porque a sub!egenda ê o remêdio legal para determinados diretórios municipais terem, efetivamc:nte, participação política no processo sucessório dos
seus municípios. Sentimos, no interior, que às vezes, como bem afirmou o
eminente Senador Lomanto Júnior, o Diretório estâ enfeixado, na mão, de
quem não tem voto- e o pé-de-poeira, o eleitor que efetivamente estâ cons~
cientizado, quer votar e que pertence ao Partido, pula e vota na Oposição, em
outro Partido, em função de não ter, efetivamente, um agasalho dentro da
sua agremiação capaz .de lhe porporcionar votar em outros candidatos. Por
isso, somos favoráveis - francamente favoráveis_ à instituição da sublegenda
para os cargos de Prefeito. Ainda ontem, conversando com o eminente Sena~
dor Raimundo Parente, do Amazonas, S. Ex• me dizia: uMoacyr, talvez tenhamos uma fórmula jurídica ·capaz de agasalhar a todo mundo". E deu a
sua idêia, que me parece ser mà~avilhosa: o :qiretório regional delegar poderes ao Diretório municipal parã_Iâ, em deterrnin~das oposições, ser atribuição
específica do Diretório municipal a constituição de sublegenda. Acho que,
dentro desta premissa, hã de se ter dos partidos qll:e virão maior entrosamenO SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- V. Ex• vai entrar na. to --::_ºão como se dizia alhures- que a sublegenda é um instrumento que o
História, com este parecer a favor das eleições diretas em 1982.
delegado, às vezes, dá a uma facção política para que os irmãos briguem em
família.
Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Gabriel Hermes.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT)- Agradeço o aparte do
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Nobre Senador Gastão
M)iller, ouvi o Senador Humberto Lucena fazer uma declaração que achei nobre Senador Moacyr Dalla, principalmente, como amigo e como Líder,
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mas, no momento, não concordo absolutamente com o que V. Ex• declarou,
no início, porque ê a negação de todo um passado político do Brasil. Tivemos
até à revolução e até à criação da sublegenda, os partidos funcionando normalmente. V. Ex• deve ter sido vinculado a um - funcionou, normalmente
- se não me engano era a UDN - continou a eleger o Prefeito, ganhou ou

perdeu?
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O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- ~o eleitor consciente
do Mário Palmério.
O Sr. Almir Pinto (ARENA -CE)- Pois~. V. Ex• agora lembrou o
nosso velho amigo. Mas, então eu pergunto: por que só sublegenda para as
prefeituras niUiiiC1pals? Aí é que já vem nova discriminação. Isso é o de que
tenho receio, porque essa- discriminação, para o Senado, não cheirou bem na
opinião pública, Então, por que não vem também a sublegenda para gOvernadores e senadores? Já houve sublegenda para _senador, não houve?

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Mas V. Ex•, até hâ pouco, estava fazendo uma restrição iniensa àquele festival, como V. Ex• intitulou, de
vârios partidos. f: o que vai acontecer. Se abrirmos demais o projeto do GoO SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Houve sim.
verno, vamos ter doze, treze ou catorze partidos. B preferfvel ter três, quatrc
ou cinco partidos com sublegenda do que quinze donos de partidos, neste
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Por isso~ que penso que se deve
País.
estudar bem õ processo. Eu sou homem de partido; posso até antecipar o meu
voto. Não torço a minha consciência, não sou contra 41 A", nem a uB", nem a
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Pouco antes da Revo- "C"; sou homem de partido, voto com a liderança do meu partido, mas estou
lução de 1964, estava preparado um anteprojeto de reorganização de parti- advertindo, porque acho que se pode fazer um trabalho melhor e evitar isso
dos, pelo Código Eleitoral, que previa os parâmetros para se formar novos que chamamos festival de candidatos a prefeitos, a vereadores 'e tudo o mais.
partidos, e íamos ficar reduzidos a quatro -ou cinco partidos: PSD, UDN, Era este o esclarecimento que queria dar a V. Ex•
PTB e, se não me engano, PSP; acabava o PR, PDC e assim por diante, como
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Muito obrigado a V.
também o PL, que tinha uma doutrina - o par~amentarismo ~e Raul Pilla.
Quer dizer, Com uma pequena .disciplina, nã. formação de partidOs. Ex• que expôs muito bem o problema. Quanto à eleição indireta, aqui vai
sairíamos do "festival de partidos", como disse bem o Senador Lomanto Jú. mais um esclarecimento: todos sabem que o ponto fraco da eleição indiretanior- siglas que eram instrumentos de negócios - para alguns partidos de a nosso ver- é quando a mesma é feita com um colegiado geriátrico, quer dizer, no tempo velho. A falha, no Brasil, que a Revolução estabeleceu é esta:
âmbito nacional.
De modo que jâ se tem formas de se chegar a vãrios partidos sem se che- quem vai eleger o governador são os deputados estaduais em fim de mandato.
Antes do pacote d_e abril quem ia eleger o Presidente Figueiredo, no caso, éragar ao ·~festival de partidos".
Quanto às sublegendas, como disse o Senador Pedro Simon, quando um mos nós, deputados federais, no fim de mandato, em janeiro. Jâ os derrotadia eu estava presidindo a sessão para: hOnra minha - e S. Ex• falou muito dos ou os não candidatos, e:Ofim alguns reeleitos, af que mudou-se para oubem uma verdade - sublegenda é o câncer que -corrói as bases partidârias. tubro, se não me engano. De modo que primeiro se faz eleição; elege-se o coComo se pode pensar em partidos de âmbito nacional com as bases cor- légio. Quem fez a maioria? Vamos dizer, foi a ARENA; então, a ARENA
roídas pelas sublegendas? Nós ficaremos e continuaremos no reino da hipo- tem o direito de fazer o Presidente da República. O Governador de Estado,
digamos Espírito Santo, foi ARENA a maioria, então o Colégio Eleitoral tem
crisia, no reino de Maquiavel.
Sublegenda é artifício para a manUtenção da prepotência de alguns ou de a maioria, e no Espírito Santo o governador será da ARENA.
todos os Srs. governadores eleitos como eu também fui, pelo mesmo Colégio
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Quero esclarecer a V. Ex• que fui
Eleitoral, indiretamente. Simplesmente isso.
eleito 8 vezes, consecutivamente, por eleição- direta.
Entretanto, iludem-se aqueles que assim pensam, porque nós formareO SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Sei disso. V. Ex• tem
mos mesmo assim, novos partidos. Não é a sublegenda que vai impedir que se
forme novos partidos neste País. O Governo quer o pluripartidarismo; vamos autoridade, nesse assunto, como nós temos.
sair para o pluripartidarismo, com ou sem Sublegendas. Tõina-se mais difícil,
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Acho tlío vãlida a eleição indireta
mas se faz.
cumo -a direta, porque essa história de dízer que o povo não escolheu, a verdade é que o povo nunca escolheu coisíssima alguma; o povo vota e vota- diO Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
gamos assim- escolhido pela cúpula partidária. O povo não tem direito ao
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Com muito prazer, voto. Então, aqueles que foram eleitos indiretamente tiveram o mesmo assenouço o Senador Almir Pinto.
to, o mesmo direito que aqueles que foram eleitos indiretamente. Por quê~
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- A minha impressão~ muito pare- Porque se formos raciocinar, hã mais segurança, digamos assim, mais capacicida com a de V. Ex•, porque acho que a reforma partidária, ao adotar o plu- dade no voto indireto, porque foi uma votação- digamos- quase de elite.
ripartidarismo, vif-ia eliminar as sublegendas, e digo porquê. Porque também Quem foi que elegeu o Presidente da República? Foi o Congresso Nacional e
não encontro uma razão específica de se dar a sublegenda, única e exclusiva- uma representação estadual das Assembléias Legislativas. Quem elegeu os
mente, para a eleiçã-o municipal. Nós sofremos- fomos eleitos indiretamen- Governa:ctores? A Assemblêia Legislativa, com os representantes de todas as
te, para o Senado - digamos assim, essa restrição; e eu achava, como acho, assembléias e câmaras municipais. Elegeram Governadores e Senadores. Por
que se o Governo queria fazer uma eleição indireta para o Senado, deveria conseguinte, a coisa ê lícita, apenas só hã uma diferença, que não foi muito
adotar o critério majoritârio: as eleições majoritárias serão indiretas. Então, certa: é porque os Vereadores e Deputados, quando foram eleitos, quando o
os 2/3 do Senado, o Presidente da República e os Governadores teriam que povo se elegeu, não foi com essa participação, não foi com esse direito de esser eleitos indiretamente. Por exemplo, o caso da sublegenda municipal. Nós colher o Governador.
vamos para um pluripartidarismo; digamos, 4 partidos. Cada partido terá diO SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Este o ponto fraco.
reito a três sublegendas. No interior, são doze sublegendas, doze candidatos a
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) - Exalo. Mas a eleição indireta é
prefeitos, 12 a vice--prefeitos. Então, como disse V. Ex•, há pouco, teremos
tão lícita quanto a direta.
um festival de candidatos a prefeitos.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - V. Ex• disse muito
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - E ainda tem mais: bem- e vou lembrar aqui, para homenagear a sua memória- como disse
colocando-se, uma média de nove vereadores, por município, poder-seMá um mineirO, cuja sabedoria mineira congregava com a sabedoria pessedista, a
lançar o dobro do número de vagas a preencher. Municípios com três mil elei- de Benedito Valadares, que dizia muito bem, que quando se faz a reunião já
tores, em Mato Grosso, terá quantos candidatos? Quatro partidos, cada um deve estar tudo resolvido. Esse o espírito do pessedismo. As reuniões quando
lança dezoito, então teremos mais candidatos do que eleitores.
eram feitas já estava tudo resolvido, a cúpula jã tinha resolvido tudo, a reunião era só, como se diz na gfria, ..para inglês ver" já estavatucio resolvido.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- Por af V. Ex• vai ver a confusão
Então, concluindo com V. Ex•, acho também que quem decide é uma cúpula,
nas eleições muriiclpãiS'. "Se já é grande o número de votos nulos e votos em
uma elite e o povo vota.
branco, agora será pior, porque o eleitor já está acostumado, de uma certa
Mas, continuando a ler o que diz o Jornal de Brastlia, sobre a sublegenmaneira, a votar em dois ou três candidatos, e dessa forma ele terá que votar
da:
em não sei quantos, terá que escolher: na hora, não sabe qual a sublegenda, já
está instruído de uma maneira e outro chega e instrui de outra maneira. En.. A coligação de correligionários obtémwse pelo simples fato de
tão, isso não serâ muito fácil para o eleitor, principalmente para o sertanejo,
figurarem no mesmo partido; se há impedimentos capazes de impe-se bem que o eleitor_sertane]o jâ está mUito sabido, mas ainda não está sabenA
-_di rem que o façam, o caminho óbvio é figurarem em partidos dife-do tudo que deveria saber.
rentes.
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numa vila situada no quintal do sobrado. A casa das velhinhas é a
A sublegenda foi um artificio criado pelo regime de exceção
melhor. no térreo e com varanda e jardim."
para assegurar a ilusória legitimação popular num momento em que
a falta de liberdade política virtualment~ .impedia o exercício da
Por incrível que pareça, Sr. Presidente- com o meu alerta ao Senado
oposição. Ela não se justifica, porém, no contexto da democracia. Federal e ao Legislativo brasileiro-, praticamente quatro anos e meio após
Neste regime Os partidos políticos devem ser ideologicamente uni- o Presidente da República enviar uma Lei do Inquilinato ao Congresso Naformes e cada cidadão, seja qual a sua convicção, deverA encontrar cional, aprovamos a Lei n9 6.649, e já em 2 de agosto de 1979 Sua Excelência
o partido que o expresse e acolha."
o Senhor Presidente da República mandava Mensagem alterando essa lei. E
num aspecto sério, chamo a atenção dos Srs. Senadores, permite o seguinVejaffi esta frase fin-al, que é importante, pelo menos para mim:
te: ''A revisão judicial poderá ser requerida de cinco em cinco anos contados
uA posição dos chamados dissidentes da ARENA, neste episó- do acordo, ou, na falta desse, do início do contrato".
dio, é irrepreensível e esperamos que eles conduzam à vitória essa
Então, observemos que, daqui a cinco anos, vamos ter outros casos
bandeira que não é a sua, apenas, mas de toda a consciência liberal iguais a esse que estou relatando hoje, Senador Almir Pinto, dessas duas veda Nação."
fhinhas, uma de_ 65 anos e a outra de 70 anos, em que o proprietário pede a
casa para morar tendo outras propriedades.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Tentei, na Comissão Mista- já que esse projeto de S. Ex" o Senhor PreO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre
sidente da República passou, por incrível que parece, por decurso de prazoSenador Evandro Carreira.
exatamente uma emenda permitindo, sim, a revisão de 5 cm S anos, mas desO SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO de que o proprietário tivesse uma só residência. E na época, dizia a seguinte
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBli- justificativa:
CADO POSTERIORMENTE.
No que tange a possibilidade de revisão periódica do valor do
aluguel, preconizada no projeto como medida 'destinada a proteger
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
o locador contra a desatualização ·da renda auferida, entendemos
Senador Almir Pinto.
vâlida a medida em se tratando do pequeno proprietário, isto é,
aquele que possui apenas um imóvel destinado a locação. Este tem
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENgeralmente no aluguel um complemento necessário da renda famiTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSliar. Nada}ustifici c::ntretanto que os- "industriais do aluguel", pesTERIORMENTE.
soas que possuem inúmeros imóveis, possam se valer da medida em
detrimento do assalariado já tão sacrificado. Por este motivo propoO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a palavra o nobre Senamos emendar o texto do parágrafo 411 de forma a só permitir que o
dor Itamar Franco.
-- instituto venha a beileficiar a pessoa proprietária de um único imóvel destinado a locação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, só para regisVejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores; qual foi o nosso objetivo na épotrar, ainda que rapidamente, o "Desespero e Tentativa de Morte no Despejo ca? Tentar evidentemente, proteger, como se disse aqui no Senado e na Câdas Duas Velhinhas". ~reportagem publicada, hoje, no jornal O Globo.
mara dos Deputados, o pequeno proprietário, o ·pequeno servidor público, a
Sr. Presidente, antes de ler parte dessa publicação, que peço a V. Ex" faça viúva, mas que tivesse apenas um imóvel.
constar dos Anais do Senado, rcportar-me-ei à_ preocupação do Senador AIo Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
mir Pinto com o -cUsto de vida.
Hã poucos dias cu lembrava ao Senador Almir Pinto que numa reunião
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer, Senador.
do Conselho de Desenvolvimento Económico, em 1975, os Ministros da área
económica prometiam, naquela êpoca, ao -Senhor Presidente da República
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Lamento, até ontem eu trazia na
que a inflação estava sob controle. Veja-se a data, Sr. Presidente: 1975. Vejo minha pasta, uns dados que apanhei quando da minha última visita a Belém
hoje o ilustre Senador Almir Pinto, com essa sua preocupação humana em re- do Pará. Fui-visitii-vãrios_b-airros onde estão essas construções do BNH.
lação ao problema de alimentos, focalizar tão importante problema para o Quero dizer a V. Ex" que encontrei- se não me falha a memória, no Bairro
povo brasileiro. Todos estamos conscientes de que, por certo, a grande nação da Marambaia, Coqueiro - Uma enormidade de casas abandonadas, sem
do século XXI serã aquela que dominar o problema de alimentos e o proble- ninguém mesmo, é um matagal tomando conta, porque aqueles que propusema de energia.
ram empréstimo ao Banco, tiveram que abandonar porque os juros e a corSr. Presidente, resolvo tambêm trazer ao conhecimento do Senado, para reção cresceram e, então, eles não tiveram condições de continuar pagando.
um alerta, o problema do despejo dessas duas velhinhas, focalizado nessa re- Só V. Ex• vendo. Marambaia, Coqueiro e outros bairros de lá. Visitei mesmo,
portagem, que assim começa:
passei, olhei, fica perto do Estádio de Belêm, fica ao lado, â direita. Se V. Ex•
for lá encontrará esta quantidade de casas abandonadas, com mato crescen"Que mundo cruel. Quero morrer.
Em prantos, desorientada, Marieta de Sá, 65 anos, saiu cami· do, sendo que algumas concluídas, inteiramente abandonadas, sem morar
nhando pelo meio da rua, indiferente aos carros que passavam, on- ninguém, porque os proprietãrios não tiveram condições de continuar pagantem pela manhã, ao saber, pelo oficial de justiça Davis Mendonça, do juros e correção monetária, além da mensalidade que têm que pagar ao
que seria despejada da casa 157 da Rua Daniel Carneiro, no Enge- Banco. Isso me foi dito lã. Eu vi. Estou contando o que eu vi, não o que ouvi
nho de Dentro, onde morava há 20 anos com sua irmã Inês, de 70 dizer não. Eu vi essas casas inteii-amente abandonadas. Até hâ pouco dias eu
anos. As duas ganham Cr$ 3.400 do INPS e não conseguem outra tinha os dados desses bairros de Belêm completamente abandonados.
casa para alugar."
,Praticamente durante 4 anos se debateu aqui, no Senado, a Lei do Inquilinato. Tive a oportunidade de lutar contra a chamada denúncia vazia, apresentando mesmo um projeto que extinguia essa denúncia_ vazia, projeto setorial nosso que até hoje dorme ~a gaveta do Líder da Maioria na Câmara dos
Deputados.
É claro que esse despejo se processou, porque o proprietârio pretende
morar na casa, e, neste ponto, -destaco outro aspecto da reportagem:

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- É por demais importante
o testemunho de V. Ex•, Senador Almir Pinto, pois demonstra, mais uma vez,
mais a falência do Sistema Financeiro Ue Habitação. E isso não se assiste ape·
nas em Belém do Pará. Saiba V. Ex• que ê por este Brasil afora em que, sobretudo o assalariado, não tem recursos para pagar a sua prestação, exatamente
pelo aspecto que V. Ex" abordava ainda há pouco; o custo de vida como vai
praticamente estâ usando uma expressão popular, comendo o salãrio do
pobre trabalhador. V. Ex• vai verificar que ele não tem condições, realmente,
de amortizar a prestação da sua casa.

- Ela estava pedindo socorro. Chorava e todos a expulsavam: uvá procurar um advogado, fora daqui, não podemos fazer
nada". Marieta continuou a perambular pelos corredores do Foro,
chorando. Eu me prontifiquei a pegar a causa, de graça, ·por hum a·
nidade" - diz a Advogada Maria Regina.
"O proprietário tem, além da casa da frente, três apartamentos
que ficam na parte de cima do sobrado e sete casas de quarto e sala

O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Tenho a impressão que o Presidente da República, bem como o Presidente do BNH, não estão sabendo da
existência disso que vi lâ em Belém. Acho um crime. Quando não deveriam
construir outras casas, mas sim concluir aquelas que estão abandonadas e
passar adiante. Não deveriam construir para a frente e deixando aquelas
como estão, abandonadas, sem nenhuma utilidade.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mas, veja V. Ex•, fica
aqui o alerta, sobretudo de um homem de Governo respeitado, como é V. E·
x•, a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, do que se passa em
Belém do Parã. Mas, é exatamente o que estamos assistindo neste País. No
meu enfoque, aqui, no caso da Lei do Inquilinato, alterada agora peta Senhor
Presidente da República e lamentavelmente com a nossa omissão, porque
esse projeto modificativo do Governo passou por decurso de prazo. Veja
V. Ex• o agravamento que teremos daqui a cinco anos. É possível até que não
me encontre mais no Sê:nado Federal. Mas precisamos nobre Senador Almir
Pinto, antes de que esses cinco anos se completem, através dessa modificação,
o Legislativo brasileiro precisa, oxalâ a Maioría desta Casa tenha a mesma
sensibilidade de V. Ex•, oxalã, repito, posSamOS, nós, modificar essa legis~
lação porque se não vamos assiStir, cada vez maiS, esse desespero, essa tentativa do despejo, sobretudo do menos afortunado principalmente, como é o
caso agora dessas duaª velhinhas que O Globo, hoje retrata de uma maneira:
triste.
--

e,

Faço questão de pedir ao Sr. Presidente que permita a transcrição dessa
reportagem nos Anais do Senado, para que, nesta hora, Sr. Presidente c Srs.
Senadores, em que se processa no País ou se tenta fazer essa desorganização
partidária, em que há uma preocupação latente com a organização dos Parti·
dos, o Governo atente taMbém para os problemas econômicos c sociais que aí
estão. Problemas como V. Ex• Senador Almir Pinto, levantou hâ pouco, do
custo de vida; custo de vida que atinge, hoje indiscriminadamente a todos os
brasileiros, como bem disse V. Ex• e, principalmente, esse aspecto social da
moradia.
Quando V. Ex• diz do _caso de Belém do Parâ, recordq-mc da nossa
SHIS, em Brasnia. E outro dia, tentando obter informações de um jovem de
família numerosa, que havia requerido habitação em Brasflia, recebi a informação de que só aqui em Brasília, Senador Almir pinto, mais de 100 mil pes~
soas, veja V. Ex•, mais de 100 mil pessoas- não são números dados por um
Senador da Oposição, mas de uma carta que recebi do órgão daqui de
Brasília - estão à espera de uma casa no Distrito Federal.
Sr. Presidente, por isso é que ousei neste final de tarde, levantar minha
voz da Tribuna do Senado para trazer a tristeza do despejo dessas duas velhinhas, mas sobretudo, também, numa tentativa de mostrar ao Congresso Naclonai ~ sobretudo ao Senado, que os problemas econômicos e sociais estão
cada vez mais afligindo esta Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO
EM SEU DISCURSO:
DESESPERO E TENTATIVA DE MORTE
NO DESPEJO DAS DUAS VELHINHAS
- Que mundo cruel. Quero morrer.
Em prantos, desorientada, Marieta de Sá, 65 anos, saiu caminhando pelo meio da rua, indiferente aos carros que passavam, ontem pela manhã, ao saber, pelo oficial de justiça Davis Mendonça,
que seria despejada da casa 157 da Rua Daniel Carneiro, no Engenho de Dentro, onde morava hã 20 anos com sua irmã Inês, de 70
anos. As duas ganham Cr$ 3.400 do INPS e não conseguem outra
casa para alugar.
M arieta foi levada novamente para casa por vizinhos:
-Ela queria se suicidar. Repetia a todo instante: uQuero morrer". Tivemos dificuldades em tirá-la do meio da rua; mais um pouco e seria atropelada por algum carro --disse uma vizinha.
Marieta e Inês só concordaram em deixar a casa no fim datarde. Antes, desesperada, Marieta correu para o banheiro, com um
pedaço de pau, e, aos gritos, começou a quebrar a pia. Um fragmento da louça feriu seu pé, mas ela sem se importar com o sangue que
corria, continuou a destruição.
- Não vai ficar nada para ele - referindo-se ao proprietário
da casa. -Não vai ficar nada. Ele me paga, vou catâ~lo como agulha em palheiro e vou encontrâ-lo. Ele me paga.
No Hospital Salgado Filho, Marieta levou seis pontos no ferimento do pé. Sua advogada, Maria Regina Bittencourt, registrou
queixa com o policial de plantão no hospital, por causa de uma
agressão que sua cliente teria sofrido, ••cto oficial de justiça ou do
advogado do proprietârio, JOaquim Marques Rodrigues", assegurando que a levará ao Instituto Afrânio Peixoto para exame de corpo de delito.
As duas velhinhas ficarão morando com uma vizinha. Elvira
Innocêncio, que concordou em abrigá-las .. até que tudo se resolva".
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Pela manhã, por orientação da advogada Maria Regina Bittencourt. Marieta e Inês recusaram-se a deixar a casa, jâ vazia; os mó~
veis tinham sido levados para a. casa de vizinhos.
Às 15 horas chegou Maria Regina, que disse que "ninguém sairia da casa". O clima ficou tenso: o oficial de justiça, cansado de esperar - ele tentava remover as duas desde às 9 horas -, falou asperamente com Marieta, que avançou contra ele. O oficial tentou
imobilizã~la contra a parede, mas, com a chegada da imprensa,
desculpou-se e saiu da casa.
SEM NINGUtM
O proprietário da casa, Dem6sthenes de Mello Tavares, vem
pedindo o imóvel há dois anos, com o pretexto de que vai morar no
local. As velhinhas não conseguem alugar outra casa tão barata:
elas pagavam Cr$ 2.100, com taxas e ganham apenas CrS 3.400. A
ordem de despejo quase foi expedida em abril último, mas Marieta,
que chorava, na ocasião, no Palácio da Justiça, encontrou Maria
Regina. A advogada começou a trabalhar gratuitamente por um
adiamento do despejo, mas não esperava que ele fosse autorizado
esta semana.
-O pior foi a surpresa- disse Marieta, sempre chorando. A
Regina disse que a gente ficaria aqui até dezembro. Eu não consigo
arranjar um lugar. Hoje (ontem) eles vieram e levaram tudo. Minhas coisas ... Minha casa ... Ai, meu Deus ... Que vida ...
E Inês, baixinha, com um vestido estampado e sandálias de
plástico já concordava:
·
- ê uma maldade, Marieta, eu sei- e saía, as mãos na cabeça.
As duas disseram que não têm parentes. Os vizinhos, porêrn.,
falam de dois irmãos, mais velhos, uque não querem saber delas".
Marieta negou:
-Não temos mais famflia. Meus irmãos não querem a gente.
Não são nossos irmãos. Já esqueci até o nome deles. Abandonaram
a gente - disse.
Nos momentos de calma ela não parava de chorar, Marieta falava da ''ingratidão" do proprietário:
-A filha do seu Tavares morava aqui em cima até alguns anos
atrás (a casa é um sobrado e a parte de cima foi transformada em
apartamentos). Eu tomava conta da neta dele, enquanto a mãe ia
trabalhar. Eu e Inês cuidamos da menina, demos~lhe carinho. Eu
pensei que seu Tavares erã bom, mas é um miserãvel, só. pensa em
dinheiro, não sei para que, pois já ê v~lho e vai morrer daqui a pou-

co.
Ela disse que, desde que sua outra irmã Joaquina morreu, há
dois anos, o proprietário soube que elas não teriam mais condições
de pagar um aluguel alto e pediu a casa:
- Eu implorei a ele. Disse que não teria o que fazer da vida.
Sabe o que ele falou? Que eu não seria a primeira, pois dois velhi~
nhos jâ se mataram por isso (ela se referia ao casal Nelson e Irene
Villaça, que se suicidou em março último ao receber uma ordem de
despejo). Seu Tavares nos tratava com frieza, c me disse, rindo, que
nos queria fora daqui- contou, começando a chorar novamente.
ANGÚSTIA
O clima de angústia durou o dia inteiro. Marieta, descalça, observava a mudança. Os vizinhos impediram a remoção dos móveis
para um depósito e se ofereceram para guardá~los, mas isto não
consolou Marieta, que gritava:
- Minha casa é aqui, hâ 20 anos que cuido de tudo. Minhas
plantas, meu jardim ... Hã 20 anos ... Eu quero ·morrer. Este mundo é
muito cruel.
As duas velhinhas vivem da pensão do INPS. O dia era para
descanso e arrumação da casa; à noite, viam televisão e dormiam cedo. As duas são solteiras e hã muito tempo perderam os pais.
Elas disseram que viviam melhor quando sua irmã Joaquina
era viva, pois sua pensão era a mais alta de todas:
--Mas ela morreu no dia 5 de novembro de 1977, intoxicada
por uma coisa que cometi - contou d. Marieta.
Com a instrução da advogada Maria Regina, para que não
deixassem a casa, as duas velhinhas ficaram sem comer das 9 às 15
horas, quando uma das vizinhas, que mora no número 144 e não
quis se identificar, levou~lhes um copo de leite. Inês está doente e
não pode comer nada sólido:
- Estou com a língua machucada e quase não posso levar nada
à boca. Além disso, me dói a garganta quando como - explicou,
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Quieta~ apãtica, contrastando com o desespero de Marieta,
Inês, às vezes, ia sentar~se no chão de seu antigo quarto, apoiando
sempre a cabeça nas mãos. Marieta chorava de encontro às. paredes,
ora da sala, ora da cozinha, quando a voz fraca de Inês, sentada no
quarto, chamava o cachorro:
- Duque, meu vilho, vai deitar. Você nem comeu, não foi? Le~
varam nossa cozinha, levaram tudo.

BRIGA
A advogada Maria Regina tinha garantido às velhinhas que poderiam ficar na casa atê dezembro, mas se disse também ..pega de
surpresa" pela ordem de despejo, expedida pelo juiz Richard Paul
Neto, terça-feira:
-Ninguém vai .sair daqui, porque eu vou ficar aqui com elas
c quero ver quem vai me tirar daqui hoje, entendeu bem? Esta mu~
lher estâ doente e não pode ir para a rua - disse.
Pouco depois, tanto a advogada como o oficial estavam mais
calmos e conversavam tranqíiilamente na sala, tentando arranjar
uma solução para o caso.
- Por que a senhora não leva as duas para sua casa? - perguntou, mais animado, o oficial.
- Porque elas não querem ir e eu vou fazer o que elas quiserem. Eu me comprometo a pagar unia casa para elas, mas, se elas
quiserem ficar hoje aqui, vão ficar e eu fico com elas.
Enquanto isto, a advogada tentava, sem êxito, convencer as
duas a irem para sua casa.
O advogado do proprietário, Joaquim Marques da Cruz, ficou
o tempo todo fora da casa e evitava falar sobre a ação de despejo:
-A ação foi iniciada hã dois anos. Hâ dois anos elas estilo sen~
do avisadas de que querem a casa. Agora a ordem foi expedida.
A primeira advogada das duas velhinhas, Valeria D1as da Rocha, Habaftdonou", segundo elas, a causa, e ..sumiu". Em 21 de
abril último, quando faltavam 20 dias para o despejo, a advogada
Maria Regina encontrou Marieta no Plâcio da Justiça:
- Ela estava pedindo socorro. Chorava e todos a expulsavam;
••vã procurar um advogado, fora daqui, não podemos fazer nada".
Marieta co~tinuou a perambular pelos corredores do Foro, choran~
do. Eu me=prontifiquei a pegar a caUSa, de Sraçi; por humanidade.
O proprietário· tem; além de casa da, frente, três apartamentos
que ficam_-na parte de cima do sobrado e sete casas de quarto e sala
numa vila situada no quintal do sobrado. A casa das velhinhas é a
melhor, no térreo e com varanda e jardim.
Às 16 horas, a advogada Maria Reginã-resolveu tentar um último recurs6 para prorrogar o prazo do despejo, que jâ considerava
..inevitávei": telefonou para o mêdico que, segundo ela, .. vem
acompanh11ndo a doença de d. Inês", para obter um atestado que
impediria~ remoção das duas. O médico, entretanto, não quis for~
necer o at~stado e disse que seria melhor para a saúde de Inês se elas
saíssem, upor causa da angústia".
Marieta e Inês, contudo, não desistiam do que consideravam
seu último direito: dormir na casa, vazia e sem luz. Marieta, irre~
dutível, ia e vinha no jardim, carregando vasos de plantas. Inês pedia .. cuidado com as samambaias", enquanto acariciava o cachorro
Duque.
- Vamos acabar jâ com isso ~ gritava o oficial de justiça,
dirigindo-se à advogada. - Eu tenho que cumprir o meu dever e a
senhor só atrapalha.
Marieta começou então, vagarosamente, a juntar os últimos
pertences das duas numa valise, ainda perguntando: "Mas me diga
uma coisà: não tem mais jeito mesmo?"
Sofreu então a crise nervosa que a: leVOU a deStruir a pia do ba~
nheirp. Contida a custo pela advogada e o oficial de justiça, ainda
esmurrou as paredes, garantindo que ..encontraria o proprietário de
qualquer maneira". Alguem trouxe um pedaço de gaze para enfai~
xar seu pê, enquanto Inês apanhava a gaiola com o periquito e tentava carregar consigo o cachorro.
A vizinha que oferecera abrigo começou a ajudá~ las nos prepa~
rativos. Marieta e Inês decidiram finalmente dormir fora da casa. A
resistência, entretanto, não terminou aí: àS duas permaneceram na
varanda externa, enquanto o oficial dizia que elas deveriam sair pois
precisava fechar também, com o cadeado, o portão da casa. Marieta
apanhou novamente o pedaço de pau mas foi contida pela advogada.
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O oficial de justiça comentou com o advogado do proprietãrio:
'"O trabalho atê gue não foi dos mais diflceis. Pior foi tirar uma
família de um barraco, dias atrás...
O advogado Joaquim Marques Rodrigues disse que "todas as
oportunidades foram dadas às duas velhinhas":
-Foi oferecida, em audiência, uma outra casa, bem mais mo~
desta, na vila ao lado do apartamento em que elas moravam. Mas
elas recusaram tudo.
O SR- PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encerra~se hoje, na Câmara dos DepUtadOs, o Simpósio sobre a situação
dos servidores públicos da União e de suas autarquias, o qual foi um grande
acont~imento naquela Casa do Congresso Nacional, com a presença, não só
do Sr. Di..-etor-Geral do DASP, Dr. Josê Carlos Freire, como de outras perso~
nalidades ligadas ao problema específico de pessoal do Serviço Público brasileiro. Aproveitando-me deste fato, ocupo a Tribuna do Senado para, em râpi~
das palavras, defender alguns direitos que me parecem legítimos dos funcio~
nârios públicos.
Ainda hâ pouco, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da
República enviou ao Congresso Nacional uma mensagem acompanhada de
projeto, que hoje já se transformou em lei, dispondo sobre uma nova politica
salarial. Ali se dispunha que aquele diploma legal não alcançava os servidores
públicos, nem sequer os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, embora a nova legislação se dirigisse aos empregados das empresas privadas que
são também contratados pela CLT.
Através de vãrias emendas, inclusive de minha autoria, procuramos
aperfeiçoar aquela proposiÇão, sem lograr êxito, entretanto, pois, afinal das
contas, apesar de ponto de Vista do Sr. Senador Jarbas Passarinho, Líder da
Maioria no Senado, divulgado pela imprensa, em favor dos funcjonãrios
públicos, eles ficaram fora do alcance daquela lei.
Então, o que é que sucede, Sr. Presidente? A inflação está crescendo assustadoramente a níveis de 6, 7, e 8% ao mês, devendo chegar ao final do ano
na casa-dos 70% enquanto jã em execução a nova lei de política salarial, pois
agora em z;tovembro, os trabalhadores das empresas privadas que percebem
salário mínimo ou acima do salário mínimo até um certo limite, serão benefi~
ciados, de acordo com cálculos realizados pdos órgãos oficiais de levantamen~
to dos índices de aumento do custo de vida. Mas os funcionários públicos que
ficaram fora desse diploma legal estão af com seus vencimentos, com seus
proventos sujeitos à erosão inflacionãrii1, sem que se tenha, no momento,
notícia de qualquer providência do Governo no sentido de minorar~lhes a si~
tuação. É bem verdade que se afirmou, por ocasião do debate desse projeto
de política salarial, que o Governo dera instruções ao Departamento Admi~
nistrativo do serviço Público para examinar a posição dos servidores públi~
cos e de estender aos mesmos as linhas gerais da nova lei aue fixou normas
para os reajustes semestrais.
Ora, Sr. Presidente, se até agora nenhuma .qiedida concreta foi proposta
pelo Governo ao Congresso Nacional, como os servidores públicos não rece·
bem o J39 nem o 149 salârio, eu gostaria. nesta final de ano, de fazer um veemente apelo ao Senhor _Presidente da República, que se tem mostrado sensf~
vel numa abertura de política social neste País, para que Sua Excelência en~
viasse ao Poder Legislativo, sem mais demora, uma mensagem acompanhada
de projeto de lei, concedendo um abono de Natal aos servidores públicos da
União e de suas Autarquias, para compensá~los diante de sua exclusão da lei
de nova política salarial.
Se for precis·o inclusive; Sr.- Presidente, -proponho·me, com os meus com~
panheiros, ·a sugerir um projeto de lei delegada neste sentido. Mas creio que
não se faz mister porque o Senhor Presidente da República tem todos os poderes para enviar numa Meilsagem ao Congresso Nacional.
É o apelo que deixo em nome da Bancada do Movimento Derhocrâtico
Brasileiro, neste final de ano tão conturbado pelo aumento dos índices infla.
cionãrios, na certeza de que o Governo possa vir ao encontro dos anseios dos
servidores públicos federais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Capital do meu Estado recebeu, no dia 25 do mês passado, a visita do
Senhor Presidente da República, cuja 'preSença, em todas solenidades que as~
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sinalaram sua estada em Manaus, atraiu do nosso povo as mais significativas tal e do Interior), moção esta vasada nos seguintes termos e que incorporo a
este pronunciamento:
manifestações de apoio, simpatia e solidariedade.
Acompanhado de vários Ministros e de todos os representantes da
..1'\o momento em que, sob o comando de Vossa Excelência, o
ARENA amazonense ao Congresso NB.cíonal, o Presidente João Figueiredo
processo de redemocratização chega a sua fase de definições. quer
teve oportunidade de constatar não apenas o profundo respeito que o povo
pela implantação do pluripartidarismo, como pelo maior fortaleci~
amazonense, em todos os seus segmentos, tributa ao Chefe da Nação, mas,
mento das instituições políticas, julgamos de todo oportuno, com
sobretudo, a espontânea identificação daquela brava gente com o seu Gover~
franqueza e lealdade, dar o testemunho do nosso apoio ao eminente
no, com o seu estilo, com as suas metas e com os seus propósitos.
Chefe da Nação reiterando a confiança e a solidariedade na sua lideNão se tratou, porém, Sr. Presidente, de uma visita protocolar ou de
rança no encaminhamento dessa reformulação partidãria à luz do
mero efeito político. Importantes medidas tomadas pelo Chefe da Nação, na
maior e do melhor consenso dos segmentos da sociedade brasileira.
Capital amazonense, conferiram à recente visita do Presidente Figueiredo um
Reconhecendo a grandeza c as dificuldades dessa tarefa de que
significado que transcende as simples manifestações de apreço por um Estase incumbe Vossa Excelência, na busca do aperfeiçoamento demodo, para situá-la como o coroamento de uma fase de grandes realizações e o
crático, ao lado de uma recuperação econômica forte e humanizada
do País, sem perder de vista os valores da Justiça Social, não nos
início imediato de outra mais importante.
podemos omitir desta solidariedade que implica num dever de colaAssim, Sr. Presidente, na ârea do Ministério do Interior, o Estado do
boração em nome do povo que nos honramos de representar.
Amazonas assinou: termo aditivo ao convênio celebrado com o BNH para a
Nesse contexto de aspirações, impõe-se a nós registrar tambêm
construção e comercialização de 15.150 unidades habitacionais e o atendinossas permanentes preocupações com os problemas do Estado do
mento de 42.650 lotes urbanizados, com a necessária infra-estrutura e equipaAmazonas, cujos destinos estão entregues ao nosso prestimoso cormentos comunitârios; e mais dols convênios com aquele Banco para a. consrelegionário Governador Josê Lindoso, na certeza de que Vossa Extrução de 720 unidades habitacionais, destinadas à inoradia de funcionãrios
celência não faltarã aos compromissos assumidos com os brasileiros
estaduais; e através do instituto dos Servidores do Estado do Amazonas (1que vivem e trabalham nesta Unidade da Federação, na qual ainda
PASEA), para a construção de 299 unidades residenciais, destinadas aos conhá muito o que fazer para povoá-la, integrá·la e desenvolvê-la.
·
tribuintes do Instituo.
Face às considerações expostas, expressamos, desde já, nossa
Também foi firmado convênio com o Ministério do Exército, átravés do
decisão de continuar sob a liderança esclarecida e patriótica de
Comando Militar da Amazônia, c com a Secretaria de Comunicação Social
Vossa Excelência, formando, por convicção de ideal democrático e
da Presidência da República, através da RADIOBRÁS, para a fiscalização,
confiança na destinação do Brasil, no Partido que sob a sua inspicoordenação e controle das obras civis e de instalações prediais, para a imração vier a ser criado nos termos da reformulação política nacioplantação de emissoras de radiodifusão em Tefé, Porto Velho c Manaus.
nal."
Com o objetivo de apoiar o pro8ramii de dcsenvolvimC:nto regional do
Estado, foi firmado um protocolo para a construção de 13 terminais (embarSinto-me, Sr. Presidente, bastante honrado com o registro que acabo de
cadouros) fluviais no Rio Amazonas· e afluentes. Os recursos serão prove- fazer da primeira visita oficial do Presidente da República ao Estado do
nientes do Programa de Mobilização Energética, a "fundo perdido" e a con- Amazonas, pois, do que se verificou em Manaus, ficou evidente que a recíclusão das obras, a serem iniciadas no próximo ano, está prevista para 1982. proca do povo amazonense ao Presidente que cumpre o que promete é a aceiO ptotocolo foi assinado Com o Ministério dos Transportes, atravês da POR- tação plena e calorosa de sua lúcida e inteligente liderança.
TOBRÃS, e o Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes e
Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml)
Obras.
Outro protocolo firmado prevê a construção de 40 embarcações mistas
(carga e passageiros), que irão apoiar o programa de desenvolvimento regional, permitindo rotas e freqUências regulares aos 13 terminais fluviais a serem
construídos. O prazo para a construção das embarcações é o mesmo dos terminais fluviais, e as tarifas serão fixadas tendo em vista o atendimento social
às populações e em valores capazes de cobrir os custos operacionais e de manutenção. A Superintendência da Marinha Mercante (SUNAMAM) investirá 85% dos recursos necessários (também oriundos do progrãma de Mobilização Energética) e o Estado os 15% restantes.
Na área do Ministério da Agricultura foram firmados convênios para
que o ITERAM dê andamento a processos de regularização fundiária de imó·
veis situados na faixa dos 100 km laterais das rodovias federais no Estado,
desde que iniciados antes da edição do Decreto-lei n• 1.164/71, beneficiando
aproximadamente a mil processos.
O presidente do INCRA entregou expediente ao Governador do Estado,
reconhecendo como atribuição do Município de Manaus a titulação da sua
área urbana, definida em lei, possibilitando o andamento de aproximadamente S mil processos que se encontram paralisados no extinto Departamento de
Terras do Estado.
Outro convênio assinado jâ está permitindo a execução, por parte do
INCRA, de trabalhos de microfilmagem dos registras póbllcõs "(!õ .Estado.
Por fim, foi criada por uma portaria a Comissão Especial de Discriminação de Terras da União para a discriminação da área de influência da rodovia Autazcs-Careiro (BR-80); e a Unidade Fundiária de Manacapuru·. subordinada ao Projeto Fundiário de Manaus, abrangendo uma ârea de 2.397.000
hectares, paralela à BR-319, no sentido Manaus-~umaitâ.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, se a parte administrativa a visita
do Presidente João Figueiredo à Manaus foi assinalada pela série de significativas medidas do Governo Federal, que a.cabo de assinalar, na área política S.
Ext- teve oportunidade de constatar que o povo amazonense está crescentemente armado com o seu Governo e com os seus confínuos esforços em prol
de um pleno estado de direito democrático entre nós.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A formosa e hospitaleira Cruzeiro do Sul- cidade acreana mais ocidental do Brasil- engalanou-se neste dia para assistir a Ordenação Episcopal de
Monsenhor Luis Herbst, designado, por Sua Santidade o Papa João Paulo II,
para Bispo-Coadjutor da Prelazia Cruzeirense.
Trata~se de uma cerimônia religiosa que veio premiar um dos membros
destacados da Igreja do Juruâ, chefiada pelo dinâmico e querido Bispo Prelado, Dom Henrique RUth.
Dom Luis, o novo Bispo-Coadjutor, alemão de nascimento e identificado com o Brasil, vem há muitos anos servindo à Prelazia juruaense com o
mais elevado espírito humanitário, emprestando a sua cultura, a sua humildade e o seu dinamismo em prol do seu Rebanho espiritual, ao lado do infatigável Dom Henrique, um dos Príncipes da Igreja Católica.
A Igreja do Alto Juruã, desde a sua marcante presença naquelas distantes paragens tem prestado relevantíssimos serviços dentro dos postulados do
Divino Mestre, Jesus Cristo, com destaque no campo social socorrendo material e espiritualmente os necessitados, inclusive assistindo aos hansenianos.
A obra sócio-espiritual e cultural desenvolvida no Vaie do Juruã pela
Igreja é das mais sublimes, merecedora do aplauso permanente da população
inteira do Estado do Acre.
E Dom Luis é um dos partícipes desse admirável trabalho executado ao
lado de outros irmãos da Ordem, sem alarde e sem pensar em recompensa
material.
Aprendi, Senhor Presidente e Senhores Senadores, a admirá-los pela
conduta louvável com que se dedicaram abnegadamente a propiciar dias mais
felizes aos que vivem insulados naqueles rincões da Pátria.
Saudando os habitantes do Vale do rio Juruá que aprenderam a amar
Dom Luis, seu novo Bispo-Coadjutor, congratulo-me com a Igreja Universal
e especialmente à acreana pelo grato evento. (Muito bem!)

E uma cabal demonstração desse apoio à S. Ex• foi a moção de solidariedade e confiança que lhe dirigiram as lideranças arenistas locais (Senadores,
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre SenaDeputados Federais e Estaduais, Vereadores de Manaus e Prefeitos da Capi- dor Franco Montoro.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante de ameaças repetidas contra professores da Universidade de São
Paulo e outros ilustres nomes da cultura nacional por vozes que se ·apresentam como expressão do mais profundo obscurantismo, eivado inclusive do
anti-semitismo, queremos--manifestar nosso repúdio a essas manifestações,
que relembram dias negros da história universal.
Nesse sentido, trazemos ao conhecimento do Senado nota aprovada pela
diretoria da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo
(ADUSP) e pedimos para o problema as indispensáveis providências e
atenção das autoridades responsâveis.
É do seguinte teor a nota da ADUSP:
A Diretoria da ADUSP- Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, manifesta à opinião pública o seu mais veemente rePúdio às ameaças repetidas contra professores da Universidade de São Paulo e outros ilustres nomes da cultura nacional.
Quando se manifestam vozes ameaçadoras contra a própria
vida de nossos colegas, quando essas vozes se apresentam como expressão do mais profundo obscurantismo, eivado inclusive _de antisemitismo, é necessário que a opinião· públicã de nosso País tome
conhecimento desses exemplos de desespero das mais retrógradas
expressões antidemocráticas.
Os mais representativos setores de· nossa sociedade, dos empresários aos trabalhadores, dos diferentes intelectuais aos estudantes,
têm manifestado sua identificação com os caminhos democráticos
para a vida política nacional. Acreditamos que a sociedade brasileira procura sinceramente esses caminhos. Tais ameaças releinbram
dias negros da história universal, e deverão merecer sempre a mais
decidida condenação.
Da mesma maneira que uma Universidade democrática não
pode admitir nenhum preconcdiO--de-ordem teórica, doutrinária, religiosa, racial, uma sociedade democrática em nosso Pafs só poderá
se desenvolver se todos, independentemente de suas posições específicas, se unirem contra as ameaças de violência fanática.
ExigimoS das autoridades do País uma posição inequívoca
diante dos fatos tão graves.
São Paulo, 23 de outubro de 1979.
A Diretoria.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

-SDiscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 850, de 1979), da Emenda do Senado ao Proje·
to de Lei da Câmara n• 10, de 1979 (número 3.208/76, na Casa de origem),
que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.

-6Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 39, de 1979 (n' 1.123/79, na Casa de origem), de inicia ti·
va do Senhor Presidente da República, que altera disposições do Decreto-lei
n' 167, de 14 de fevereiro de 1967, tendo
PARECER, sob n' 852, de 1979, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

-7Discussão, em turno únicõ, do Pi-ojeto de Lei da Câmara n9 33, de 1979
(nº 2.415/76, na Casa de origem), que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 27 do Decreto-lei n' 7.841, de 8 de agosto de 1945 -Código. de Águas
Minerais, tendo
PARECERES, sob n•s 717 e 718, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Saúde, favorável.

-8Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 268, de
1979, do Sr. Senador Humberto Lucena, que dâ nova redação ao inciso VIII
do art. 6• do Código de Proqlsso Pena), tendo
PARECER, sob n' 851, de 1979, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

-9Discussão, em primeiro fiii-D.o, do Projeto de Lei do Senado n9 267, cie
1976, do Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de
projetas florestais e dá outras providências, tendo
PARECERES, so n's 589 a 591, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Agricultura, contrârio; e
- de Finanças, favorável.
-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 108, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
tos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 879, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevar
em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa
da próxima segunda-feira, a seguinte
e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
ORDEM DO DIA
PARECER, sob n• 880, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-1O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não hã mais oradores inseri·

Votação, em turno único, do Requerimento nv 278, de 1979, do Senador
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de: Estado da Indústria e do Comércio, João Camilo Pennã; para prestar esClarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o empréstimo concedido à COPERSOCAR e ao Grupo Atalla.

-11-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I II, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
885, de 1979) que autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó (SP) a ele·
varem Cr$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta
-2e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
Votação, em turno único, do Requerimento n9463, de 1979, do Senador
PARECER, sob n• 886, de 1979, da Comissão:
Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal,
-de Constituição e Jus~iç_a, pela_ constitucion~lidade e juddicidade.
dos discursos pronunciados pelos Presidentes Herrera Campins, da Venezuela, e João Baptista Figueiredo do Brasil, no dia 6 de novembro último em Ca,...- 12racas.
Discus-são, em turno ún_ico,_ do Projeto de Resolução n9 112, de 1979 (a-3presentado pela Comissão de Ecoilomia, como conclusão de seu Parecer
Votação, em turno único, do Requerimento n9 464, de 1979, dos Senado- nº 887, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
res Itamar Franco e Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do (SP) a elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e oito milhões, cento e vinte e
Senado Federal, do discurso do Senador Paulo Brossard, proferido por oca- dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta centavos) o montante
sião do encerramento da VII Convenção Nacion.ál do Movimento Democrâ- de sua dívida consolidada, tendo
tico Brasileiro, no dia 4 de novembro de 1979.
PARECER, sob n• 888, de 1979, da Comissão:

-4-

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 465, de 1979, do Senador
-13Hugo Ramos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do disDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 116, de 1979 (aR
curso proferido pelo Professor Gilberto de Ulhôa Canto, por ocasião da
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº
abertura do I"' Congresso Brasileiro de Direito Fína_nceiro. -
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895, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a GoVernO eStá Satisfeito. Existe tamanha deterioração no serviço médico deste
elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e sete mil e

País que tudo que acontece de insólito se ajusta perfeitamente nesse quadro

trezentos e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, de caos. Deponho a V. Ex• que hoje, como Presidente da Comissão de Saúde,
ouvi entidades médicas brasileiras a mostrar o escândalo da política dos
tendo
médicos-residentes. Na mesma ocasião, pessoas também de entidades médiPARECER, sob n• 896, de 1979, da Comissão;
cas de São Paulo apontavam outro grande escândalo na tentativa de privati-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
zação do grande hospital do Brasil - o Hospital das Clínicas de São Paulo,
enquanto V. Ex• traz mais um fato. Bastava-nos pesquisar um pouco e todo
dia traríamos fatos escabrosos da politica de saúde do Brasil - filha enjeitada
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
deste Governo de fanfarronices, que não tem coragem nem de assumir seus
n• 901, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG) a
planos de saúde, todos sabemos por que o último Ministro saiu, um Governo
elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua
que tem a coragem de nomear um Ministro de Saúde dizendo que o seu prindívida consolidada, tendo
cipal título- e isto estâ nos jornais- ê ter convivido 12 anos trabalhando
PARECER, sob n• 902, de 1979, da Comissão:
com o Ministro Jair Soares. Este Pais devia dizer , então, que o Ministro da
Saúde tinha de ser o genitor do Ministro Jair Soares. V. Ex• tem razão: esta-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
mos atentos. A classe médica brasileira, desoladamente, acompanha esses
episódios e lutará com este espirita pacífi-co que nós, os Mêdicos, sempre tiveO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Está encerrada a sessão.
mos, no sentido de repor, na decência, o problema de saúde do Brasil.

-14-

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução nç 119, de 1979 (a-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Gilvan Rocha,

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. ITAMAR FRANCO praticamente a intervenção de V. Ex• poderia encerrar o meu pronunciamenNA SESSÃO DE 8-11·79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO to. V. Ex• fala como Senadàr da República, V. Ex• fala como Presidente da
Comissão de Saúde do Senado Federal e como Médico notâvel que é. ~
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FR;\NCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Pretendo falar de outra invasão. Uma invasão das multinacionais neste
País.

Quatro entidades da área de saúde do Estado de Minas Gerais, Associação Médica de Minas Gerais, Associação dos Hospitais de Minas Gerais,
Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte e Federação das Cooperativas de
Trabalhos Médicos de Minas Gerais.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V. Ex• permite, nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB MG)-Ouço V. Ex•commuitoprazer.

O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

Nobre Senador Itamar Franco,

congratulo-me com V. Ex• pela denúncia. Considero um absurdo um ato des-

sa natureza. Acredito que o setor de saúde nacional é perfeitamente capaz,
não havendo, portanto, motivo para que uma empresa da União contrate
serviços médicos para seus operários com uma empresa multinacional. Esse
ato inusitado deve ser denunciado, e corrigido, e, evitando-se que de hoje em
diante, volte a se repetir.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador José Lins, muito
obrigado pela intervenção de V. Ex•, que fala, neste instante, como Lrder do
Governç nesta Casa.
Inclusive vou encaminhar ao Presidente da Casa requerimento de infor·
mações.
Estou certo,jâ com o aparte de V. Ex•, estranhando, como estranho, esse
avanço das multinacionais ...

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento
do orador.) V. Ex' apresenta o fato como ocorrido, e possivelmente tem razões para fazê-lo. Na suposição de que seja verdadeiro, é incompreensível.

Senador Gilvan Rocha, ainda hâ poucos dias, nesta Casa, mostrava eu a
atuação das multinacionais e lembrava que de janeiro- veja V. Ex•- de janeiro a junho do presente ano ••o total de lucros e dividendos remetidos ao exterior Pelas empresas de capital estrangeiro operando em nosso País" - e
note ainda V. Ex•, dados do Governo, e não do Senador da Oposição, senão
daqui a pouco o Senador José Lins vai até imaginar que esses !fÚmeros são da
Oposição, mas são números do Banco Central- essa transferência, atingiu a

602 milhões de dólares.
Dizia mais ainda, nesse meu último pronunciamento no Senado:
uJá houve quem dissesse que o capital estrangeiro é o grupo
que põe ovos no ninho construído por outros. isto é, busca sempre
beneficiar-se do esforço inicial gerado no Pais onde se instala. Se
isto não é integralmente verdadeiro, pelo menos o ê em parte.
O Economista norte~americano Richard Newafer observava recentemente, em artigo publicado pela revista Pesquisa e Planejamento Económico,
de dezembro de 1978, ..que ê freqiiênte a utilização desse esquema de aquisição, tanto aSSim que mais de um terço das transnacionais, com sede nos Estado Unidos, que se estabeleceram no Brasil até 1975, o fizeram através de
aquisições, o tabe over das transnacionais no Brasil e o controle sobre o mercado.
O fenômeno é crescente". E eu complementava o Senador José Lins- e
chamo a atenção de V. Ex' Senador Gilvan Rocha: ..em 28 subsidiárias de indústrias americanas estabelecidas no Brasil, antes de 1945, o foram por aquisição."

Vejamos a seqUência a partir de 1945: entre 1946 a 1950, de um total de
11 novas empresas, 9 resultaram de compra de firmas jâ instaladas. A pro-

porção cresce para 23% entre 1951 e 1955; entre 1956 a 1960, cresce de 33%,
alcançando 38% nos cinco anos seguintes.~ de 52% entre 1966 e 1970, e entre

1971 a 1972, de 61%. De 1973 a 1975 vai representar cerca de 66%.
Então, vejamos, Senador Gilvan Rocha, o campo da saúde, numa firma

OSR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- V. Ex•. verificará, no meu em que o capital majoritário é da União. A União, através da SIDERBRÃS,
pedido de informações, que vou solicitar do Governo o porquê dessa invasão de acordo com os últimos dados fornecidos pelo próprio Governo, controla a
das multinacionais no setor saúde.
·
AÇO MINAS e - chamo a atenção do Senado, Sr. Presidente, para este ponDe qualquer forma, jâ agradecido pela sua intervenção. Estou certo de to- quando a SIDERBRÃS controla cerca de 72% da participação do capique, com sua autoridade de Líder nesta Casa, V, Ex• há de fazer com que o tal social dessa empresa.

Sr. Presidente do Senado Federal não negue ao representante de Minas Ge·
rais esse requerimento de informações, como tem acontecido, várias vezes,
quando tento obter do Governo as itlformações.

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• outro aparte?

OSR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Ouço V. Ex•, nobre Senador Josê Lins.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Estou de pleno acordo com V. Ex•.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•, nobre Sena- O fato é inUsitado. RepitO: não vejo nenhurri motivo, nobre Senador, para
dor Gilvan Rocha.
que uma empresa nacional, sobretudo uma empresa do Governo, contrate
O Sr. GUvan Rocha (MDB -SE)- V. Ex• sabe que este não é um fato serviço médico com uma multinacional. Quanto ao problema de transferênisolado no problema da saúde pública no Brasil. O Governo, que dâ demons~ cia de lucros, V. Ex' citou:
trações, através dos diversos índices, de sua incompetência, se engalana e se
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- do Banco Central.
supera na incompetência no setor saúde. V. Ex• sabe - eu não estou exageO Sr. José Llns (ARENA- CE)- ... o volume de dólares transferidos
rando em nada- no setor saúde deste País ninguêm está satisfeito- nem os
mêdicos, nem os diretores de hospitais, nem os donos de hospitais, nem o pes- como lucro para o exterior. Evidentemente, estamos num País de capital
soal paramêdico, e creio - seria um 3.bsurdo pensar o contrário - nem o aberto ao investimento estrangeiro.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Gostei da expressão de V.
Ex' "num país de capital aberto". V. Ex" deveria dar ênfase à expressãc.
O Sr. Jcm Llns (ARENA -

CE) -

País de economia aberta.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ah! Muito bem! Desculpe
a correção.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Assim como hâ investimentos estrangeiros no Brasil. também temos investimentos no estrangeiro. Possivelmente esse é o saldo de transferência de lucros que entraram no Brasil e que
saem, dado esse fornecido pelo Banco Central no ~ês passado, senão me en~
gano. Isso representa, nobre Senador, cerca de 0,3%, do Produto Nacional.
Para uma economia que está em desenvolvimento...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• acha que é pouco.
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- ... e que tem um volume, uma exportação da ordem de IS bilhões de dólares pode parecer alto. Melhor para nós é
que esse saldo fosse nulo. ou negativo, que houvesse entrada de divisas como
participação de lucros brasileiros em empreendimentos no estrangeiro. Não
hã dúvida quanto a isso. Quanto às críticas do nobre Senador Gilvan Rocha
de que os problemas nacionais de saúde são terríveis, devemos reconhecer
que o são. Mas, o fato é que somos um País pobre, e não podemos resolvê-los
todos de uma vez. Aliás, aplicamos, em Previdência Social e Saúde, cerca de
500 bilhões de cruzeiros por ano, ou seja, recursos equivalentes a cerca de
50% do orçamento da União.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB nheiro.

SE) - Não sabemos onde anda esse di-

O Sr. José Llns (ARENA -

CE) -O que daria o equivalente a Cr$

4.000,00 por pessoafano.
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Justificação
Quatro entidades da ârea de saúde do Estado de Minas Gerais
(Associação Médica de Minas Gerais, Associação de Hospitais de
Minas Gerais, Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte e Federação das Cooperativas de Trabalho Médico (UNIMEDS) de Minas Gerais) tornaram pública denúncia das mais graves, a de que a
Aço Minas Gerais S.A. -Açominas,contratou uma empresa multinacional de saúde, a American Medical International, para prestar
assistência médica e hospitalar aos seus empregados, na localidade
de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais.
A certa altura, o documento citado considera inadmissível per~
mi ti r, "pela vez primeira, e exatamente em nosso Estado, a intro~
missão indébita e escusa de uma Empresa Multinacional de Saúde,
para lhe proporcionar lucros certos e pré~estabelecidos, à custa de
pretensa e discriminatória Assistência à Saúde de nossa população."
A Açominas é uma empresa cuja participação acionãria majo~
ritâria pertence à União, por intermédio da Siderbrás, sociedade de
economia mista, portanto, da ftdministração indireta, e desta forma
sujeita à fiscalizaçãO do Senado Federal, nos termos do texto constitucional em vigor.
Por outro lado, os fatos alinhados no documento das referidas
entidades são de molde a suscitar preocupações, exigindo râpidos e
cabais esclarecim~~to.s, pOrquanto dão conte. de um favorecimento
indevido a uma empresa multinacional.
Este último problema - a escolha de uma multinacional, exa~
tamente na área de saúde -, suscita uma outra série de questões.
Inegavelffiente tem havido, em nosso País, uma entrada avassalado~
ra, nos mais diversos setores, do capital estrangeiro, à maioria das
vezes pela aquisição de eficientes empresas privadas nacionais, ou
simplesmente pela ocupação indevida de espaços para os quais,
mais do que suficientemente, temos capacidade nacional apta a
preenchê~ los.
Por tudo isso é que apresentamos o presente requerimento de
informações, buscando esclarecer um aspecto do problema, e de outro a manifestação de interesse face um processo que alcança todo o
Pais, e o subverte, qual seja, o predomínio multinacional cada vez
mais amplo.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador José Lins, evidentemente dentro do seu cavalheiris·
mo, indaga se é verdade. Pergunta S. Ex" se é verdadeiro o que trago ao Senado. Evidentemente eu me referia ao próprio protesto da Associação Médica
de Minas Gerais. Ainda hoje, a nobre Deputada Federal, Júnia Marise, co~
mentava este assunto na Câmara dos Deputados; ainda ontem, na Assembléia Legislativa do meu Estado, o Deputado pelo MDB, Ademir Lucas fazia
o mesmo; e hoje, o nosso competente Líder Deputado Delta Canabrava, homem de grande espírito público, vai solicitar do Governo de Minas Gerais as
devidas explicações.
Estou certo de que o Governo não negarã essas informações, face ao
Mas Senador José Lins, quando eu me refiro ao problema na AÇOMI~
aparte do nobre Senador José Lins.
NAS. uma empresa, como eu disse, em que o GOVerno detém controle pratiMas, Sr. Presidente, estou encaminhando, também, a V. Ex", o seguinte
camente do seu capital social, eu me recordo, por exemplo, que em 30 de deRequerimento de Informações:
zembro de 1976- veja V. Ex•- a AÇOMINAS solicitava um emprêstimo
da ordem de ISO milhões de libras esterlinas;jã em 17 de junho de 1977 ela soliciREQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N•
DE 1979
tava outro empréstimo, da ordem de 400 milhões de marcos alemães e 335
milhões de dólares, para chegar, por exemplo, a 18 de setembro de 1978 para
Sr. Presidente,
solicitar um emprêstimo da ordem de 28 milhões e 735 mil libras esterlinas;
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex• as necessárias provi~
dências no sentido de obter do Poder Executivo o seguinte:
para também, a 24 de outubro de 1978, solicitar outro emprêstimo da ordem
uRequisição do inteiro teor do processo iniciado pela represen~
de lO milhões 738 mil marcos alemães e 55 milhões de marcos alemães, tamtação de Linaldo Uchoa de Medeiros contra ex-diretores do
bêm em 1978; para, a 22 de novembro de 1978, esta mesma empresa solicitar
Banco Central do Brasil, Sérgio Ribeiro e Ernesto Albrecht, e arqui750 milhões de marcos alemães.
É o caso agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de perguntar se esses em~
vado em decorrência de parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional."
préstimos devem ser transferidos no setor de saúde a uma empresa multina~
cional? Razão pela qual, Sr. Presidente- e peço a atenção de V. Ex•- estou
Justificação
encaminhando o seguinte oficio:
O Sr. Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter, distribuiu nota
à imprensa pela qual comunicou ter a Procuradoria-Geral da FaREQUERIMENTO DE INFORMAÇ0ES N• DE 1979
zenda Nacional mandando arquivar a representação oferecida con~
Senhor Presidente,
tra dois ex~Diretores do Banco Central do Brasil, Sérgio Ribeiro e
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex• as necessárias provi~
Ernesto Albrecht, por Linaldo Uchoa de Medeiros.
dências no sentido de ser encaminhado ao Poder Executivo o seSegundo a mesma informação jornalística, a acusação contra
guinte requerimento de informações:
os dois ex~diretores do Banco Central do Brasil tomou por base irre~
I. Em que data foi celebrado um contrato entre a AÇQ Minas
gulªridªdes que teriam sido -CO-metidas-quando essa ,A,utarquia Fe"'
Gerais S.A., - -Açominas e a firma American Medical Internatiodera!, compreendida na ârea do Ministério da Fazenda - e eu chamo
nal, para prestação de assistência médica e hospitalar na área de
a atenção, aqui, dos nobre Senadores da República -, optou por
Ouro Branco, Estado de Minas Gerais e quais os termos do contraressarcir o ex~sócio do denominado grupo Lume, o Bank of Tokio,
to e seus acessórios, se houver.
dos prejuízos decorrentes da sociedade com as empresas Financilar
2. A assinatura do referido contrato foi precedida de licitação
- Banco de Investimentos S.A., e Financilar- Crédito, Financiapública? No caso de resposta negativa, explicitar os motivos que lemento e Investimento.
varam à dispensa do referido ato.
O Congresso Nacional, muito embora autorizado constitucio3. Que entidades, a nível federal e estadual, foram consultadas
nalmente a fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive os da adsobre o contrato em questão e quais os teores das consultas e respecministração indireta, não tem, em qualquer de suas Casas, Senado
tivas respostas?
Federal e Câmara dos Deputados, acesso direto à informação, não
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podendo, assim, retirar prontamenfe aS suas conclusões, no mesmo
passo que as autoridades executivas federais.

·Estou exatamente querendo saber do Governo Federal por que ele pode
ressarcir o sócio do Sr. Linaldo Uchoa, que é o chamado Bank of Tokyo. É
isto que estou procurando saber. Se V. Ex• faz uma adjetivação complemenDaf o sentido da solicitação feita agora.
tando a argumentação do Senador Gilvan Rocha sobre o Dr. Linaldo,
E aqui, Senador José Lins, peço mais uma vez a atenção de V. Ex'" para maiores razões tenho pra indagar por que o Tesouro Nacional pode ressarcir
o Bank of Tokyo?
esse aspecto da minha justificativa:
-Rememoremos o que disse, perante a Câmara dos Deputados,
em agosto de 1977, o ex" Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, quando lâ esteve para esclarecer fatos relativos ao Sistema
Financeiro Nacional:
~·os adiantamentos concedidos pelo Banco Central para as empresas financeiras em dificuldades, ou o uso de recursos da Reserva
Monetâria, têm-se destinado apenas a assegurar os depositantes e
investidores, jamais podendo beneficiar os administradores ou acionistas controladores dessas instituições."

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- O sócio do Linaldo!
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Evidentemente, Senador
José Lins. ~isto que estou procurando interpelar, Querendo saber do Gover~
no ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nós não estamos contra o requerimento de V. Ex• Procurei entender o pensamento de V. Ex•, porque não tinha
compreendido qual era o sentido desse requerimento.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Absolutamente. QuereIsso foi dito pelo ex-Miriístro Mário' Henrique Simonsen, de acordo com
mos, nós do Legislativo, saber o motivo do ressarcimento ao Bank ofTokyo,
o seu livro, inclusive A Polftica Financeira do A tua/ Governo, na pâg. 63.
ex-sócio do Sr. Linaldo. A mesa vem negando sistematicamente meus pedidos
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
de informação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB ---MG)- Com prazer.
O Sr-José Llns(ARENA -CE)- V. Ex• me desculpe, agora percebo o
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Esta é uma história enlameada que sentido do seu requerimento.
envolve interesse do meu Estado, através do Sr. Lynaldo Uchoa de Med~iros,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Agradeço a V. Ex• que teo famigerado diretor do Grupo Lume, que conseguiu sepultar, durante muitos anos, a esperança do meu Estado na produção de potássio. A Nação sabe, nha entendido, porque se não poderia parecer que estou defendendo o Dr. Lihã muitos anos, que o Sr. Lynaldo vem lesando o Pafs de tal maneira que, naldo Uchoa. Ao contrârio, quero saber por que o seu ex~sócio, que ê o Bank
para espanto nosso, os jornais registram o Sr. Ministro da Fazenda dizendo o/ Tokyo, pode ser ressarcido pelo Tesouro Nacional.
que gostaria que o famigerado·Sr. estivesse detrás das grades. É declaração
O Sr- Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
pública que saiu em todos os jornais. Faz muito bem V. Ex• levantar um pouquinho deste tenebroso véu que envolve corrupção no mais alto grau, e que
O SR- ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não nobre Senador
mais uma vez demonstra que não é fechado o Congresso, que não é com Go- Gilvan Rocha.
·rerno forte, que se consegue acabar com a ladroeira deste País.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permita V. Ex• a insistênéia, mas
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Gilvan Rocha, e são assuntos tão dolorosos para o meu Estado que não posso deixar de aproM
veja V. Ex•, é que, através do Tesouro Nacional, nós contribuintes, é que va- veitar a oportunidade para registrar certos fatos desse singularíssimo País. O
mos pagar os sócios do Dr. Linaldo; é o Banco de Tóquio que é ressarcido Sr. Linaldo Uchoa que comprou o direito de lavra de evaporitos de Sergipe
pelo Governo brasileiro.
por um preço simbólico, que montou uma estrutura industrial por um preço
símbólico, que não desembolsou praticamente nada dos seus recUrsos pesO Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um aparte?
soais mas, segundo o Líder do Governo, devolveu esses direito.s após ação
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- E eu não creio-um mi- enérgica do Governo. Mas que ação enêrgica é essa? Ação enérgica foi a que
nuto, Senador José Lins - Senador Gilvan Rocha ...
houve na igreja de São Paulo. Ação enérgica de deixar o Sr. Linaldo Uchoa
O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Nós jã esperávamos por isso há tranqüilamente nas suas mordomias e ressarcir seu sócio com milhões de
cruzeiros, como aliâs ele tinha dito publicamente no meu Estado. E eu repito
muito tempo.
frase que correu na ocasião. O Sr. Lirialdo disse: .. Eu vou recuperar todo este
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ... que o Governo Federal dinheiro". Estamos mais uma vez abismados com este País singularíssimo e
não possa prestar ao Poder Legislativo as informações que ora solicitamos. com essa. chamada ••ação enêrgica do Governo".
Mas, ouço V. Ex•, Senador José Lins.
O SR. ITAl\íAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Gilvan Rocha, o
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Inicialmente, formulo uma pergunta sócio dele está sendo ressarcido. E um sócio estrangeiro. Evidentemente o
a V. Ex• Não entendi bem qual é o sentido_ do requerimento. Pelo que enten- Governo brasileiro pagou ao Bank ofTokyo Por uma razão. É essa razão que
di, haveria uma acusação do Sr. Linaldo Uchoa, contra diretores do Banco, quero saber.
que depois de analisada, foi mandada arquivar. Ora, V. Ex• já ouviu a palavra do nobre Senador Gilvan Rocha, que deu o seu depoimento a respeito
O Sr. J~sé Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentidesse homem que tanto prejuízo tem causado ao País, inclusive ao Estado de mento do orador.) - V. Ex• tem razão em procurar saber o que hã por trás
Sergipe, impedindo que os evaporitos daquele Estado fossem explorados desse proéesso a que V. Ex• se refere.
como deviam. E a respeito dos quais somente a ação enérgica do Governo Federal foi capaz -de tomar das mãos de Linaldo Uchoa aqueles contratos para
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Vamos levantar esse véu
poder fazer a exploração dos evaporitos. A impressão que tenho é de que Li- de mistério que aí existe, não é ve-rdade Senador José Lins.
naldo Uchoa realmente não merece qualquer consideração da parte de V. Ex•
ou de qualquer um de nós. O que ele tem feito é acusar desnecessariamente,
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Claro. E a impressão que tenho é
procurando livrar-se das acusações que a ele são feitas, e comprovadamente que não haverã nenhum mistério nesse ponto, e V. Ex• terá a informação neatestam que ele tem se aproveitado dos programas nacionais para lesar os cessária para julgar o fato em si. Quando digo que o Governo Federal adotou
bens públicos.
ação enérgica para suprimir de Linaldo Ucha direitos que ele tinha adquirido
O SR- ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador José Lins, se por caminhos normais, tenho a impressão de que estou sendo absolutamente
V. Ex• não fosse o homem lúcido, uma das mais brilhantes inteligências do veraz no que digo. Explico. O Sr. Linaldo Uchoa adquiriu, por concorrência
pública~ o direiTo deexploi:a"i-as jazidas de evaporito do Estado de Sergipe, e
Senado Federal...
nessas condições ele teria realmente ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Muito obrigado. Eu pedi um esclarecimento a V. Ex•
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Ora Senador Josê Lins,
V. Ex• sabe que ele não tinha a menor pré~qualificação para isso.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ... eu diria que V. Ex• procura confundir meu pronunciamento.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Se. V. Ex• me permite, houve a conNão estou aqui defendendo o Sr. Linaldo Uchoa, porque nem o co- corrência, ele se qualificou e adquiriu o direito pelo processo normal. Somennheço.
te a ação enérgica do Governo, talvez atê ultrapassando aí o limite, mas usan-
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do do bom senso que é necessário usar em certoS momentos. Porque àquela
altura jã estava totalmente provado que Linaldo Uchoa nem poderia conduzir o processo de exploração, nem tinha os recursos necessários para fazer a
exploração das jazidas. Foi então que houve o processo, e eu participei de
várias das gestões nesse sentido, como Superintendente da SUDENE, deixei
de aprovar os projetes que Linaldo Ucboa apresentava, como capazes delevar adiante a exploração das jazidas. E foi ação enérgica do Presidente Geisei
e do seu Ministro da- Fazenda, àquela época o Ministro Símonsert; juntamente com o Ministro das Minas e Energia, que levou o País a tirar das mãos de
Linaldo o direito por ele adquirido.
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V. Ex" se refere, não tenho condições de dar informação alguma nem estou
me referindo à ação enérgica do Governo riessa ârea.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador José Lins, vou
terminar porque o Líder do meu Partido, Senador Humberto Lucena, vai
usar da palavra e cabe-me ouvir neste instante, com muita atenção, o pronunciamento do meu nobre Líder Senador Humberto Lucena. Mas queria pedir a
V. Ex" que se por acaso- jâ digo acaso- a Mesa do Senado Federal negar
este meu pedido de informações ...

O Sr. José Llns-(ARENA- CE)- Por que haveria de negar? Estou de
acordo com que deve ser aprovado o requerimento de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ~interessante essa ação
enérgica, uma vez que o ex-sócio do Grupo LUME, o Banco de Tóquio, ê resO SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Eu tenho feito uma série
sarcido pelo Tesouro Nacionar.·v. Ex• há pou.co não me entendia e eu agora ê de pedidos de informações à Mesa e ela tem negado sistematicamente. Há
que não entendo V. E.'C.• Que aÇão enérgica ê essa?
poucos dias solicitei à Mesa informações sobre a dívida externa brasileira, e
O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Em primeiro !ugar V. Ex• hã de en· ela entendeu de me negar; solicitei informa'ções sobre a Companhia Vale do
tender que não me estou referindo ao problema do Banco de Tóquio, mas a Rio Doce, a Mesa também negou.
Então queria pedir a V. Exf-, como Líder do Governo no Senado, como
um problema relacionado com a exploração dos evaporitos de Sergipe. Quanto ao problema do Banco de Tóquio, não sei a que se refere. Ele poderá estar homem de profundo respeito que merece toda admiração da Bancada da
ligado ao problema da LUME, dos evaporitos ou poderã ser outro problema Oposição nesta Casa, se o Sr. Presidente do Senado negar o meu pedido de in~
nas financeiras de Linaldo Uchoa. Não sei a que se refere isso. Mas não con- formações, que V. Ex• esclareça à Nação, como pode o Banco de Tóquio ser
ressarcido pelo Tesouro Nacional. Em que base legal isto se deu, como se
vém confundir uma coisa com a outra.
procedeu, sobretudo tendo em vista o pronunciamento do ex-Ministro da FaO SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tentou me confun· zenda, Mário Henrique Simonsen, na Câmara dos Deputados.
Eu queria que V. Ex.', se puder, assumisse esse compromisso aqui comidir, e agora fiquei confuso com sua fala.
go, nesta tarde, no Senado Federal.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Desculpe-me V. Ex•, pois eu ni!o es·
tou tentando confundi-lo.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) -Nobre Senador, não está na minha
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Se há uma ação enérgica alçada falar pela Mesa do Senado, mas posso garantir a V. Ex", se a Mesa negar seu pedido, a Liderança do Governo trarâ as informações que V. Ex' decontra o Sr. Linaldo Uchoa, não há contra o sócio dele, que é um sócio esseja, no mais breve espaço de tempo.
trangeiro. Isto ê verdade ou não?
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Quero deixar bem claro a V. Ex•
que foi levantado aqui o problema da exploração dos evaporitos de Sergipe e
eu me referi a uma ação d-o-Governo para, suprim{ndo os direitos de Linaldo
Uchoa, outorgá-los à PETROBRÁS, se não me engano, para fazer a exploração daquelas jazidas. Quanto ao problema do Banco de Tóquio, ao qual

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, vou encerrar, chamando respeitosamente a atenção de V. Ex• para os dois requerimentos que estou encaminhando, neste momento, a V. Ex', na esperança de que
desta vez a Mesa do Senado Federal possa dar ao Legislativo as informações
necessárias aos parlamentares, pelo menos na tentativa de fiscalizar o Executivo, Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedronlan
Jose lins

Suplentes
ARENA
1, Jutohy Magalhàes
2. Affonso Comorgo
3. João Colmon
MDS

1. Evelâsio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sê:rgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, Os 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidentl!l: Mendes Canele
Vice·Presidente: Agenor Mario

(CAR)

1. Jl!lssé Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Derzi
S. Affon~ Camargo
6. Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreiro

Prl!lsidttnte: Henrique de lo Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysia Chaves
29-Vice·Presidente: Hugo Ramos
Suplentes
ARENA
1. Henrique de lo Rocque1. lenoir Vergas
2. Helvídio Nunes
2. Joào Colmon
3. José SQrney
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
4. Aloysio Choves
5. Bernardino Viana
5. Aderbal Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo BCidaró
7. Moocyr Oolla
8. Amoral Furlon
9. RCiimundo PCirente

Suplentes
ARENA
1. José Guiomord
2. Tarso Outra
3. BeMdito Canelas
4. Moacyr Oalla

MOS

(CCJ)

(15 membros)

Presidente: Evelcisio Vieira
Vice-Prttsidentl!l: leite Chavi!IS

(CDF)

( 11 membros)

1•
2.
3.
4.

Itamar Franco
lcizoro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Benevidl!ls

1. Henrique Sontillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvon Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Th&es Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas·fl!liras, às 10:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Titulorl!ls

MDS

1.
2.
3.
4.
S.
6.

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lcizoro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Brouord
Franco Montare

L Cunho Limo
2. Toncredo Nev~
3. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Hell!lno Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartos·feiros, às 10:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE ECONOMIA -

(CE)

( 11 membro5)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotónio Vilela
Vice·Presidente, Roberto Soturnino
Titulares
1.
2.
3.
4.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José Lins
Jesse Freire
5. Milton Cobrai
6. Benedito Canelas
7, luiz Cavalcante

Suplentl!ls
ARENA
1, Helvídio Nunes
2. Alberto Silvo'
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MOS

1. Roberto Saturnino
2. Teotónio Vill!lla
3. Marcos Freire
4. Pedro Simon

1. José Richo
2. Orestes Quercio
3. Toncrodo Neves
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A~sistente: Daniel Reis de Sovza Ramal 675
Reuniões: Quartas•feira~, às 1Ot30 horas
tocai: Sala "Ruy &arbosa"- AnexoU -Ramais 621o 716

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA -

MOB

MOB

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jai~n Barreto

1. Nelson CCirneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

(9 membros)

Assistente: 'Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniõe's: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ció~s Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Sábado 10 5855

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
Jos~ Richa
Amoral Peixoto
Tancredo Neves

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite~ Choves

Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniâes: Quartos-feiras, às 11:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716

Assistente~:

Presidente: jo6o Calmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães
COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA -

Titulares

(CME)

(7 membros)

Suplentes
ARENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

João Calmon
Tarso Dutra
Jutahy Magalhtles
Aloysio Chaves
Aclerbal Juremo
Eunice Michiles

1.
2.
3.
4.

Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silva
Titulares

MDB

1, Adalberto Sena
2. Evelosio Vieira
3._ Franco Montara

1. luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4. Arnon de Mello

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
tocai: Sala "Clóvis Bevildcqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE FINANÇAS -

(17 membros)

Presidente: Cunha Lima
Vice-Presidente: Tancredo Neves

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
2. Joélo Calmon
3. Jutahy Magalhães
MOB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santilla

1. Gilvan RoCha
2. Roberto Saturníno

1. lomanto Junior
2. Almir Pinto
3. A!berto Silva
4. Jo~ Guiomard

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

(CR)

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL -

COMPOSIÇÃO

(CSN)

(7 membros)
Presidente: Dirceu Cardoso
Více·Presidente: Adalberto Seno
Titulares

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vke·P!'esidente: Mauro Senevides

Suplentes
ARENA
1, João Calmon
2. Murilo Badar6
3. Jo~ Sarney

Titulare!>
1.
2.
3.
4.

MOB

1. Paulo Brouard
2. Marcos Freire
3. Lazaro Barboza
-4. Jo~Richa

CunhCI Limo
Tancredo Neves
Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
Pedra Simon
Mauro Benevides
Teotônio Vilela

Titulare~

(5 membros)

1. Tarso Outro
2. Soldanha Derzi
3. Mendes CCJnale
MOB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presidente: Gilvan Rocha
Více·Presidente: Henrique Santillo

MOB

COMISSÃO OE REOAÇÀO -

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Henrique de La Rocqve
3. Jessé Freire
4. José Sarney
5. Milton Cabral
6. José Guiomard

1, Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. Lomanto Junior
4. Affonso Camargo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
7. Amoral Furlan
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhóes
1O. Mendes Ccinale

COMPOSIÇÃO

1. Gilvcm Rocha
1. Jose Richa
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilh&rme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santlllo
3. Jai~n Barreto ·
Reuniões: Quartas·fe"iras,· às 11 :00 hora!>
local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. SenCidor
João Basco - Ramal 484
Assistente: li:dCI Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ti -Ramais 621 e 716

(Cf)

COMPOSIÇÃO

Titulares

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

José Lins
Arnón de Mello
Jorge Kolume
Pedro Pedro5'ian

1-. Dirceu Cardo~
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Moria Thereza Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feira:o, às 12:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilcícqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -

Jorge Kalume
Luiz Cavalcante
Murilo BadCiró
Benedito Ferreira

MOB

RamCJI 134
Ramal 623

(CRE)

( 15 membros)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amarai Furlon
3. José Guiomard

1. Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Hugo Ramos

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente: lêda ferreiro do Rocha - Ramal 312
Reuniõesr Quartas-feiras, às 9:30 horas
LocCII: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Tarso Outra
l?·Vice-Presidente: Saldanha Oerzi
24 -Vice·Presiclente: Lomanto Junior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares
1.
2.
3.
-4.
S.
6.

Lenoir Vargas
Helvídio Nunes
Jesse Freire
Moacyr Oalla
Henrique de la Rocque
~ovsio Chaves

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhàes
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
lomanto JUnior
Mendes Conole
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vorgos
José Sarney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chaves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de lo Rocvque
4. José Guiomard
5. Luiz Cavalcante
6.

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL (7 membros)

{CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente, Evandro Carreiro
Více-President&: Humberto Lucena
Titulares
1.
2.
3.
4.

Suplentes
ARENA
Raiinundo Parente
1. Affonso Camargo
Henrique de lo Rocque
2. Pedro Pedrouian
Bernardino Viana
3. Aderbal JuremCI
Alberto Silva
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MOS

1. Evandro Carr~r~ira

lituta(eS

B} SERVIÇO DE COMJSSOES MISTAS. ESPECIAIS
E DE INQUfRITO

Su~lentes

l. Orestes Quérda
2. Evelósio Vieira

2. Humberto Lucena
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ARENA

3. Lozaro Barboza

Assistente: leila Leivas ferro Co,tl:t -- Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9r30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62Te 716

L Benedito Ferreiro

1. Pouos Pôrto

2. Vicente Vuolo_

2. Lamento Junior

3. Pedro Pedrossian

3. Alberto Silva

Comissões Temporôrias

Chefe: Ruth de Sou:r:o Castro
Local: Anexo 11 - Terteo
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1) Comissõe~ Temporários paro Projetos do Congreuo Nodo·
no I
2) C()missõe5 Temporários poro Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnquerifo, e
4} Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentclrfo (ort. 90 do
Regimento Comum)"

A. Affot'lso Comargo

MDB
COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBliCAS - (CT)
(7 membros)

1. Evondro Carreira

2. lcn:oro

Be~rbozo

1, leite Choves
2. Agenor Maria

3. Orestes Qufm:::io

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal .497
Reuniões: Terças·feiras, as 10:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo H-

CCM?CSIÇÀC

Presidente: Benedito Ferreira
Vito-Presidente: Vicente Vuolo

Ramais 621 e 716

Assistentes de ComÍSSÕft$J Harolc:io Pereira Fernandes- Ra·
moi 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mariq B. F.
Cruz - Ramo[ 598; Mavro Lopes de SCl - Ramal 310.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

C.A.R.

09,30

SALAS

ASSISTENTE

c.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.e.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

C. S.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

l~DA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

-

10,00

HORAS

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

QUÁRTA

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

10,30

LEI LA

HELENA
SÉRGIO

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

CÂNDIDO

n,oo
ANEXO"B"
Ramal- 484

JO,oo

MARIA

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.M.E.

QUINTA

09,30

10,00
C.A.

HORAS

FRANCISCO
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BRASfLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁÍUO
I -ATA DA 205• SESSÃO, EM li DE NOVEMBRO DE 1979 Municipal de São Paulo (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada no valor que menciona.
1.1 - ABERTURA
-Recebimento do Ofício n• S/35/79 (no G.P. 699/79, na origem), do
Sr. Prefeito Municipal de Maceió, solicitando autorização do SCnado Fe1.2 - EXPEDIENTE
deral, a fim de que aquela Prefeitura possa_ realiZar 0peração de ~mprésti
1.2.J.- Oficio_do Sr. III-Secretário da Câmara dos Deputados
mo externo no valor que menciona para o fim que especifica,
Comunicando a aprovaÇão da seguinte matéria:
1.2.8 - Apreciação de matérias
- Projeto de Lei do Senado n• 93/76 (n' 3.727/77, na Câmara dos
- Redações finais dos Projetas de Resolução n•s 105, 106, 107, 109,
Deputados), que acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei n'? 6.015, de
110, 113, 114, 115, 117, I 18, 120 e 121, de 1979. Aprovadas, nos termos das
31 de dezembro de.l973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de
Requerimentos n•s 486 a 497 (79. Ã promulgação.
1975. (Projeto enviado à sanção em 12-11-79.)
1.3 - ORDEM DO DIA
1.2.2 - Comunicação
-Requerimento n•463/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap--Do Sr. Senador Paulo Brossard, que se ausentitrã do País.
tista, --solicitando--a transcrição, nos An.ais do Senado 'Federal, dos discur1.2.3 - Discur:sos do Expediente
sos pronunciados pelos Presidentes Herrera Campins, da Venezuela, e
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Instalação e funcionamento João Baptista Figueiredo, do Brasil, nó dia 6 de novembro último, em Cada rede de postos avançados do SiStema Nacíonal de Crêdito Rural, a car- racas. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Pedro Simon e Murilo Badaró.
go do Banco do Brasil.
- Requerimento n• 464/79, de autoria dos Srs. Senadores Itamar
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Previsões sobre a taxa de in- Franco e Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Sen::tdo
flação para o corrente ano.
Federal, do discurso do Senador Paulo Brossard, p.roferid.o por .ocasião rio
SENADOR ALMIR PINTO- Sugestão da Associação dos Prefeitos encerramento da VII Convenção Nacional do Movimento oeinocrático
do Estado do Cearâ- APRECE, com vista à amortização da dívida pre- Brasileiro, no dia 4 de novembro de 1979. Aprovado, apOs usarem da pala·
videnciária dos municípios. Considerações relativas a medidas financeiras vra os Srs. Murilo Badaró e Humberto Lucena.
-Requerimento n' 465/79, de autoria do Sr. Senador Hugo Ramos,
propostas pelo Sr. Ministro da Fazenda, destinadas a modificar a situação
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profede empobrecimento dos Estados e Municípios bras.Heiros.
rido pelo Professor Gilberto Ulhôa Canto, por ocasião da abertura do 111
1.2.4 - Oficio do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Congresso Brasileiro ~e Direito Financeiro. Aprovado.
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
- Nt? GP-0-1472/79, referente à realização _de sessãO conjunta do
Congresso Nacional, destinada a comemorar o transcurso dos 90 anos da n• 10/79 (n' 3.208/76, na Casa de origem), que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovada, Ã Câmara aos Deputados.
Proclamação da República.
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 39/79 (n'
1.2.5 - Comunicação da Presidência
1.123/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe-Convocação de sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se pública, que altera disposições do Decreto-lei n9 167; de 14 de fevereiro de
no próximo dia 14, às 15 horas, em atendimento ao ofício do Sr. Presiden- 1967. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos DepUtados.
te da Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei da Câmara n• 33/79. (n' 2.415/76, na Casa de origem), que dá nova redação ao parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei nt?
1.2.6 - Requerimento
7.'841, de 8 de agosto de 1945- Código de Águas Minerais. Aprovado- Ã
- Nt? 485/79, de autoria do Sr. Senado!- Aloysio ChaVes, solicitando sanção.
autorização do Senâdo Federal para participar da XXXIV Sessão da
- Projeto de Lei do Senado n9 268j79, de aUtoria do Sr. Senador
Assembléia-Geral das Nações Unidas, na qualidade de ObServador Parla- Humberto Lucena, que dá nova redação ao inciso VIJI·do art. '69 do Código de Processo Penal. Aprovado, em segundo turno. Ã Câmara dos Depumentar.
tados.
1.2.7 - Comunicações da Presidência
-Projeto de Lei do Senado n9 267/76, de autoria do Sr. Senador Ita-Recebimento da Mensagem no 255/79 (n' 461/79, na origem), pela mar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de projetas floresqual o Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal pro- tais, e dâ outras providências. Discussão adiada, para a sessão do dia 14 de
posta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura novembro em curso, nos termos do Requerimento n~ 499/79.
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-Projeto de Resolução n9 108/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevar em Crl 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito
milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão
encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n<~' 111/79, que autoriza a Prefeitura Munici·
pal 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) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.

Novembro de 1979

empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. Votação
adiada por falta de quorum.
1.4- MATlORIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA

--Requerimento n9 485/79, do Sr. Senador Aloysio Chaves, lido no
Expediente. Votacão adiada por falta de quorum, após parecer da comissão
competente.
1.5 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR MARCOS FREIRE, como L!der- Considerações sobre
a greve dos eletricitários da CELPE, no Estado de Pernambuco.

SENADOR PEDRO SIMON- Reforma partidária.
-ProjetO de Resolução n<~' 112/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e
SENADOR GASTÃO MULLER- Registro da data de fundação da
oito milhões, cento e vinte dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros Cidade de Poxoreu-MT.
e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerSENADOR JORGE KALUME- Sesquicentenário de fundação do
rada, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e AceitO para a
-Projeto de Resolução n9 116/79, que autoriza a Prefeitura Munici- República Federativa do Brasil.
pal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Posse do Dr. Rômulo Augusto
mdhões, quatrocentos e sete mil e trezentos e sessenta e três cruzeiros) o
Penina no cargo de Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo.
montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, após usar da
palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quo1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-

e

rum.

SÃO. ENCERRAMENTO.
-Projeto de Resolução n9 119/79, que autoriza a Prefeitura Munici2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIOpal de Nova Lima (MG) a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
RES
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada,
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, tendo a votação adiada por
-Do Sr. Gilvan Rocha, proferido na sessão de 8-11-79.
- Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 9-11-79.
falta de quorum.
Requerimento n<~' 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, so- .
3 -MESA DIRETORA
licitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convo4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
cação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Camilo
Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado .Federal, sobre o
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 205~ SESSÃO, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária da 9~ Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio
Chav~- Jarbas Passarin~o -.Alexandre ~o.sta- Henrique
~a Rocque
- J?se Sarney- Bernardmo Vtana- He.lvidlO N~nes -.Abmr Pmto -_Josê LI~s- Aderbal Jur~rn.a- Mar.cos _.Freire- Lutz Cavalcante- Lounval
Bapttst~- Lorn~nto Juntar.- Lu1z y1ana -Jo_ão C~_lmon- Moacyr Dalla
- Munlo Badaro.- Benedito Ferreua- Gas:ao Muller- Men?e_s Ca_n~Ie
-Saldanha Derz1- Affonso Camargo -Leite Chaves- Evelaslo VIeua
- Lenoir Vargas - Pedro Simon.

E lida a seguinte

Em 12 de novembro de 1979
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa. Excelência que me ausentarei do
País a partir de 12 do corrente, para. devidamente autorizado 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. Geral das Nações Unidas (29 período).
Atentas saudações - Senador Paulo Brossard.
'
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A comunicação lida vai à
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o publicação.
comparecimento de 30 Srs. Senadores .. Havendo número regimental, declaro
Há oradores inscritos.
aberta a sessão.
~- ·.
Concedo a palavra ao nobre Sr. senador Lourival Baptista.
O Sr. 19"-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido 0 seguinte
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todas as providências foram tomadas pelo Banco do Brasil para instaEXPEDIENTE
lação e funcionamento de uma vasta rede de postos de atendimento de crédito
rural, cobrindo todo o território nacional, destinados à concessão de finanOFICIO DO PRIMEIR0-8ECRETÃRIO DA
ciamentos a pequenos e médios produtores, mediante contratos até o valor de
CÂMARA DOS DEPUTADOS
2..000 MVR, ou Cr$ 3.180 mil.
Essa auspiciOSa iiiida11v·a fOi cori1uriTcada à Nação pelo Ministro Karlos
N9 631/79, de 12 do corrente, comunicando a aprovação do Projeto Rischbieter, a 25 de outubro do corrente ano, ao ensejo da reunião do Consede Lei do S.enado n' 93, de 1976 (n• 3.727/77, naquela Casa), de autoria do lho Monetário, à qual compareceram os Ministros Delfun Netto, da
Senador Leite Chaves, que acrescenta parâgrafo único ao art. 14 da Lei SEPLAN, Amaury Stabile, da Agricultura, o Presidente em exercício do Bann• 6.0!5, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n• 6.216, de 30 de ju- co do Brasil, Eduardo de Castro Neiva, e o Presidente do Banco Central, Ernho de IQ75 ..(Projeto enviado à sanção em 12·11-79).
nâne Galvêas.

?e

Trata-se, Sr. Presidente, do desencadeamento de uma poderosa mobiliO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à
publicação.
zação de recursos humanos, técnicos e finariceiros. no sentido de ampliar,
Sobre a mesa, comunicação que Será lida pelo Sr. }9wSecretãrio.
cOnsolidar e dinamizar a experiência pioneirã dos Postos Avançados de Crédi-
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to Rural, a cargo do Banco do Brasil, ·cuja criação, autorizada pela Resolução

n"? 493, de 19 de outubro de 1978, do Banco Central, tCm uma extrã.ordinária
importância prática, em termos de inteiiodzação do crédito supervisionado,
visando a múltiplas finalidades concretas no tocante à erradicação do pauperismo das massas de trabalhadores rurais, à fixação das populações interioranas nas regiões eiTrque trabalham e vivem, ao aumento da produção agropecuãria e à geração de excedentes exportáveis.
Os efeitos multiplicadores da disseminação do crédito amplo, desburo~
cratizado e oportuno - aos produtores rurais e às microempresas engajadas
nas atividades agropecuárias - asseguram o suprimento das ofertas de alimentos e matérias-primas de que dependem o abastecimento das cidades, a
produção das fábricas, a captação das divisas, em síntese, o próprio desenvolvimento auto-sustentado do País e o bem-estar social para todos.
São estas as conseqüências mais evidentes, sempre que o Governo atende, com medidas concretas e oportunas, às necessidades dos pequenos, roêdias e grandes produtores, que mourejam nos campos e fazendas do interior,
gerando, inclusive, através da produção agrícola, da criação dos rebanhos, do
fornecimento das matérias-prinias, em geral, os impostos que sustentam a superestrutura administrativa e viabilizam a execução dos planos governamentais.
Os primeiros 30 Postos Avançados de Crédito Rural iniciaram suas atívidades em dezembro de 1978, como um novo mecanismo disseminador do cré~
dito, idealizado com a finalidade de propiciar aos pequenos produtores e empresários rurais melhores condições de usufruírem assistência financeira especializada, aproximando os pontos de oferta de crédito e simplificando normas
e rotinas na concessão dos empréstimos.
Em seguida, 133 Postos, a cargo do Banco do Bra_síl, foram instalados e
se encontram na plenitude de seu funcionamento, prevendo-se a instalação de
mais 146 até 31 de dezembro.
Encontram-se com os estudos concluídos 383 Postos, perfazendo-se o total de 662, na órbita da atuação do Banco do Brasil, enquanto prosseguem estudos sobre a totalidade dos Municípios do País - excetuados, naturalmente, os já contemplados com Agências ou Postos Avançados.
Mas, em que consistem, precisamente, os serviços prestados pela rede
dos Postos Avançados de Crédito Rural de acordo com as normas aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional, em dezembro do ano passado? São, em
resumo, os seguintes:
- a) cadastramento de clientes, acolhimento, classificação, deferimento e
contratação de operações de crédito rural de custeio e investimentos a pequenos produtores, até o limite de 200 MVRs (duzentas vezes o maior valor de
referência);
b) desconto de Notas Promissórias Rurais e de Duplicatas Rurais resultantes da comercialização de safras financiadas;
c) operações de aquisiÇão, por conta do Governo Federal; e
d) pagamento e recebimentos relativos aos créditos deferidos.
A estrutura inicial desses Postos Avançados- cada um deles vinculado a
uma Agência-Matriz- compreende 1 Supervisor, 1 Caixa-Executivo e 2 funcionários de Nível Básico da Carreira Administrativa.
Esses três funcionários instalar-se-ão, por um dia, em cidades, povoados,
lugarejos, igrejas, sindicatos, escolas ou, em locais próximOs de áreas concen~
tradoras de pequenos e médios produtores. Ampla divulgação precederá a
chegada desses têcnicos, nas ãreas a que forem destinados, através da utilização de jornais, radioemissoras, televisão, e assim por diante.
Todavia, as características mais importantes da programação anunciada
pelo Ministro Karlos Rischbieter- cujo entusiasmo e decidido apoio garantem os êxitos colimados - referem-se às medidas destinadas ao rápido pro~
cessamento operacional dos Postos Avançados, isto ê, facilidades de toda ordem, a dispensa de toda e qualquer garantia, inclusive avais, para os empréstimos até 2.000 MVRs para produtores que já tenham realizado operações
com o Banco do Brasil, sem problema nenhum.
A dispensa da garantia, segundo o Ministro Karlos Rischbieter, atingirá
cerca de 90% dos contratos de crédito rural do Banco do Brasil, "com evidentes benefícios, tanto para os produtores como para o Banco, ao serem eliminados trâmites burocráticos que apenas oneravam a concessão doS emprêstimos". No corrente exercício, já foram aplicadOs recursos da ordem de Cr$ 46
bilhões, em contratos de c;rédito rural, recursos que serão remanejados dentro
do programa.
A fim de adequar o conceito de pequeno produtor aos objetivOs da assis:.
tência firiariceira a Ser prestada por intérmêdio dOS);)ostos AVançados, os beneficiários do crédito rural foram classificados pela Resolução nO? 493, de 19
de outubro de 1978, de acordo com os seguintes critérios:
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a) pequeno produtor: quando o valor global de sua produção agropecuâria anual e o valor de suas operações de crédito rural não excederem, respectiVamente, a 400 e 200 vezes o maior valor de referência (MVR);
b) médio produtor: quando o valor global de sua produção agropecuâria
anual e o valor de suas operações de crédito rural não excederem, respectivamente, a 2.000 MVR e 1.000 MVR;
c) grande produtor: quando o valor global de sua produção agropecuária anual e o valor de suas operações de crédito rural excederem, respectivamente, a 2.000 MVR e 1.000 MVR.
Os Postos Avançados poderão efetuar operações de "custeio singular",
de até 50 MVR, sem a obrigatoriedade do uso de sementes melhoradas e ouR
tros insumos, admitindo-se a adesão do beneficiário ao .. Programa de Garantia da Atividade Agropecuária" - PROAGRO.
O Sistema Nacional de Crédito Rural tem revelado- um desempenho
crescentemente eficaz, demonstrado pelo aumentO real nos financiamentos
rurais, por parte dos bancos oficiais, de cerca de 100% neste último qOinqüênio 1974/1979. Adicione-se, ainda, a significativa contribuição do sistema
bancãrio privado, sendo da maior conveniência e importância ampliar a particípàção da rede bancária particular no concernente ao desenvolvimento do
crédito rural. Mesmo porque o crescimento cada vez maior da participação
do Banco do Brasil no crédito rural - que em 1975 já atingia a 70% do mesmo -aconselhava a adoção de medidas no sentido de ampliar as parcelas de
contribuição das demais instituições bancárias, a fim de evitar a tendência
para o monopólio do Crédito rural pelo Banco do Brasil que, aliás, jâ ê considerado como o maior estabelecimento de crêdito rural do Mundo.
o essencial é prosseguir na orientação de atender, basicamente, os pe-quenos e médios produtores mediante critérios- operacionais cada vez mais
simples, flexíveis e adequados ~ realidade brasileira, onde grande parte dos
produtores rurais não têm a propriedade da terra.
Com a institucionalização do crédito rural, pela Lei n'i' 4.829, de novembro de 1965, permitiu-se que o sistema bancário privado; COm mã.iS de
5.000 agências, no território nacional, participclsse do sistema, abrindo novas
oportunidades aos produtores. Cerca de 15% dos depósitos bancários da rede
particular são aplicados, por disposição do Banco Central, em crédito rural.
O que se pretende, no setor, é atingir a curto prazo as seguintes metas: a) expansão da fronteira agrícola; b) incremento da produção e produtiVidade nas áreaS tradicionais; c) aumeilto da oferta e melhoria na distribuição de insumos modernos; d) apoio geral ao desenvolvimento agropecuãrio.
Coadjuvando esse enorme esforço, encontram-se em pleno funcionamento, com recursos devidamente alo..:.ados, outros programas, tais como:
POLA:MAZÓNIA, POLONORDESTE, POLOCENTRO, PRODEPAN,
PRODEGRAN, Programa das Regiões Geoeconõmicas de Brasília. Contribuição decisiva foi a criação dá EMBRAPA, para desenvolvimento da pesquisa tecnológica, e da EMBRATER, para difusão desses resultados entre os
agricultores. Com o PROAGRO, expande-se o seguro agrário para cobertura
dos_ prejuízos dos produtores, oriundos das adversidades climãticas e dos riscos, em geral, do processo produtivo.
O setor rural encontra-se, portanto, plenamente capacitado para, além
de atender às demandas internas da alimen.tação e do abastecimento, gerar
excedentes exportáveis e multiplicar a criação de empregos. O próprio desenvolvimento industrial está condicionado pela agropecuâria, quan.to à obtenção das matérias-primas e das divisas necessárias à importação de máquinas, equipamentos e insumos básicos, sendo, além do mais, um grande mercado consumidor da produção industrial.
Direta ou inditetamente; cere(!. de :?O milhões de pessoas ocupadas, no
conjunto .da nossa população economicamente ativa, quase 50% do total,
têm, no Sistema Nacional de Crédito Rural, um decisivo instrumento de
sobrevivência e fortalecimento do processo do desenvolvimento global.
Foram estas as razões que levaram o Ministro Delfim Netto, da
SEPLAN, a afirmar, na mencionada reunião do Conselho Monetário, que
6.800 Postos de atendimento - referindo-se ao número de agentes financeiros que chegam aos agricultores, incluindo-se a participação- dos estabelecimentos da rede bancâ~ia privada - representam "o Governo estendendo
seus longos braços para os agricultores e a decisão de cumprir as promessas
feitas,· com a interveniência da ComisSão de Financiamento da Produção".
Os recursos para o programa de ampliação dos Postos Avançados de CrédiTo Rural resultam dos empréstimos do Governo Federal (EGF), dentro da
política de preços mínimos, co_ncedidos pelo Barico do Brasil diretamente ao
produtor, ou ~~r.avés de Cooperativas. São financiamentos que recebe para
garantir a comercialização do seu próduto. Passado o período de vencimento
do crédito, o produtor tem duas alternativas: ou comercializa no mercado, se
o preço for conveniente e Superior ao preço mínimo, ou transforma aquele
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contrato do empréstimo solicitado num "Contrato de Aquisição do Governo
Federal" (AGF). que elimina qualquer possibilidade do agricultor ter que entregar o seu produto por preço vil, a qualquer intermediário.
Essa política de preços mínimos foi, na verdade, o principal instrumento
com que contou o produtor rural para que atingisse os níveis de produção
atuais. O ri1íriiero de produtores rurais beneficiados por essa política de amparo creo\tido vem crescendo exponencialmente. Quanto ao PROAGRO,
~Ub ~mpleuen'i:ação visa à proteção do empr~ário ou produtor rural, no caso
de urrn f-; ... str~ção de safra, decorrente das adversidades climáticas- as geadas, enchentes, secas ou quaisquer riscos que possam afetar a produção rural.
A cobertura de PROAGRO é total, abrangendo atê 100% da operação,
Se é eX.atci, cCIDll afirmam autoiiz3dos econoniistas, que à crise energética dos anos 70 1•eg.tiir-se-ã a <::rise dos alimentos dos anos 80, num mUndo cada
vez mais famintO Gc proriutc.s agro,PecuáriO"S, inatérias-primas e insumos bási~o~. c :R-r·~ .. ;~, felizmente., encontra-se preparado para enfrentar os ameaçadores desafio~ d.a próxima década, como o demonstra o advento dos Postos
A vc.nfadJs do Sist:::mJ Nacional de Crédito RuraL
Tudo indica, Sr. Pr.e-sidente, que~ Governo do Presidente João Baptista
~igueiredo encontrou os_caminhos e as opções ceitas, no concernente à interiorização do desenvolvimento, à erradicação do pauperismo das populações
rurais e à valOrização da .vida local.
Não ~xistem otitras altern.ativas fora dessa orientação sens~ta ~ objetiva.
A experiência dos Postos Avançados de Crédito Rural também seria
vãlida se aplicada em outras áreas ou setores da atuação governamental como, por exemplo, os programa.s de habitações rurais, s~ne.amento bâsico, nutrição, saúde, ensino pré-escolar, ensino primârio, profissionalização da juventude rural e tantos 'outros.
·
Aos Postos Avançados se deveriam somar outros nesses domínios. numa
ofensiva de envergadura,- um movimento nacional de aglutinação e convergência de recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros, - visando a
redimensionar e reorientar a atua:çãci do Podei- Executivo da União nos roteiros da modernização, da aceleração do processo decisório, da descentralização e da liquidação dos excessos burocratizantes.
Os Postos Avançados têm o significado adicional de "efeitodemonstração" da politica que os órgãos e instituições do complexo administrativo da União deveriam adotar como pré-condição, para contenção doêxodo rural e das migrações desordenadas em buscas das metrópoles saturadas
e poluídas.
Tudo o que se puder fazer no sentido de expandir aprimorar e fortalecer
a experiência dos Postos Avançados- compelindo-se o Estado a servir ao homem no próprio cenário onde se desenrola a sua fecunda existência voltada
para a geração das riquezas - deverâ ser feito.
Sr. Presidente,
No aDo passado, precisamente a 17 de outubro, ~esta tribuna falei que
havia tomado conhecimento de que o Banco do Brasil poderia instalar mais
de oitocentos postos avançados de crédito em localidades desassistidas, e
achava a iniciatiVa de grande importâflcia e que poderia produzir resultados
os mais positivos, quer sob o aspecto social como econômico.
Disse, também, que a instalação desses postos avançados teria papel relevante na melhoria das condições de vida das populações rurais e ponto de
partida para uma ampla e profunda ação do Governo no setor rural, cuja importância era desnecessário salientar no momento em que o General João
Baptista Figtie~redo, naquela época, candidato a Presidente da República,
tanto enfatizava o valor da agricultura e a necessidade de maior amparo às
populações do campo.
Hoje, veio que estã concretizada a idéia, e desejo congratular-me, por
consuf!uinte, com o Presidente João Baptista Figueired9, com os Ministros
Karlos Rischbieter, Delfim Netto e Amaury Stâbile e com o Banco doBrasil, através·do seu Presidente Oswaldo Colin, na certeza de pleno êxito das iniciativas do Sistema Nacional do Crédito Rural. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - A L. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A credibilidade dos profetas bíblicos não seria a mesma, talvez, se tivessem profetize do também sobre inflação. Por sorte deles, naqueles tempos ainda não tinham sldo inventados os índices e taxas que tanto nos atormentam
agora.
Mas se ressurectos, hoje, e no Brasil, mesmo quaisquer dos chamados
quatro grandes profetas - Isaias, Jeremias, Ezequiel e Daniel - correriam
eles sérios riscos de serem desmentidos 'Pela inflação.
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Com efeito, todos testemunhainos que, por anos a fio, a inflação brasileira vem resistindo a todos os freios e controles que lhe são aplicados. pelos
mais categorizados econo~istas tupiniquins, fugin.do sempre para bem além
das marcas fixadas pelos nossos conspícuos futurólogos, como soem ser do
olimpo governamental.
Às vezes, eu também perco os freios da prudência e me aventuro a futurologar. Sempre ..quebro a cara," como se diz vulgarmente.
Assim, a 30 de abril último, vaticinei, desta tribuna, uma taxa inflacionária de 54%, ao fim deste ano. -Isso jã seria um grande salto em comparação
com os 41% do ano passado.
Três meses depois, em julho, foi a vez do Presidente Figueiredo exercitar
a futurologia, admitindo, numa entrevista à revista Veja, inflação de 50%,
neste ano.
Mas~ não ficamos sós, o Presidente e éu. A 7 de abril chegou a vez do Sr.
Ernâne Galvêas, o ilustre Presidente do Banco Central. S. S•, que tem a mão
no pulso da economia nacional, admitiu uma inflação de "mais ou menos"
55%.
.
Ao findar-se outubro, com sua taxa de 5,2%, a inflação acumulada de janeiro a outubro já se alçava a 56,5%. E restam ainda novembro e dezembro.
SuCumbido à tentação de voltar à futurologia, e admitindo que os 5,2%
de outubro se repitam em novembro e dezembro, concluí que emplacarfamos
1980 com uma inflação de 73,1 %, a qual, a esta altura, jã me parece otimista.
E para que a- taxa anual fique em 70% cravados, basta que nesses dois
meses restantes ocorra uma mesma taxa de 4,3%.
Por tudo isso, não me parece mais possível encerrarmos o ano co.m in~
flação abaixo dos 70%, pois, isto sim, seria autêntico milagre brasileiro.
Resta-nos até o perigo de uma inflação em torno de 75%, vez que o Banco
Central, conforme amplamente divulgou, espera que a expansão dos meios de
pagamentos vá a 55% até deZembro. Se tal ocorrer, terã sido a maior expansão percentual em toda a existência do Banco Central, Vale dizer, em toda a
viSência do período revolucionário.
A expansão dos meios de pagamentos em 55%, isto é, expansão do papel
moeda em poder público mais os depósitos a vista do sistema bancário, equivaleria, então, à fantástica quantia de 254 bilhões de cruzeiros. Ou, em termos
comparativos: no primeiro ano do Governo Figueiredo a expansão dos meios
de pagamentos teria sido equivalente a 67% do total da expansão verificada
no Governo Geisel, e equivalente, também, a quatro vezes a expansão con~
junt~ ocorrida nos Governos Caste~lo Branco, Costa e Silva e Médici.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite um aparte, nobre
Senador Luiz cavalcailte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muita honra.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Agradeço ao prezado colega o_ aparte que me concede. Há poucos dias estive no Banco Central conversando com o Presidente, Diretor Langoni, e ele me dava uma informação que me parece válida para inserir como aparte no discurso de V. Ex•.
E que a expansão dos meios de pagamentos tinha sido prevista, no seu crescimento, no ano de 1979, em 30%, se não estou equivocado, pelo Ministro
Mãrio Simonsen. Disseram-me ainbos~ o Dr. Galvêas e o Dr. Langoni, que
somente naquilo que corresponde aos auxílios oferecidos para atender as calamidades públicas neste País. praticamente esse valor inteiro tinha sido ab~
sorvido, para mostrar um fator absolutamente imprevisível e que, por si só, é
capaz de provocar tamanho desequilíbrio na política financeira da União.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito obrigado a V.
Ex", nobre Líder do Governo. Mas, num país das dimensões do Brasil não se
pode considerar calamidade pública fenômenos imprevisíveis, ou que ocorram só de dez em dez anos. Aqui, não. Todos os anos temos muita chuva em
alguns lugares e pouca chuva em outros; geadas, em alguma parte; secas,
alhures.
A prova disto são as estatísticas da produção do café brasileiro.
Exemplifiquemos com a produção do café, começando a safra de 1960/1961.
Vejamos como a produção varia de ano a ano, e aqui tenho as estatísticas de
todos os Estados produtores de café: Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Espírito Santo e ouiros. Em 1960, a safra parã.naense foi de 12 milhões de sacas; em 1961, 21 milhões de sacas; em 1962, 18 milhões de sacas; em 1963,
metade apenas, 9,5 milhões de sacas; em 1964, um terço daqueles 9,5 milhões,
ou seja, 3 milhões apenas de sacas; em 1965, seis vezes mais, pulando para 20
milhões de sacas; para no ano seguinte, 1966, ficar reduzida a um terço, ou
seja a 7 milhões; em 1967,_13 milhões de sacas; em 1968, 8 milhões de sacas;
1969, outro passo à frente, 12 milhões de sacas; em 1970, I milhão e 600 mil
sacas, apenas, verdadeiro fracasso
Então, falar-se em secas, falar-se em muita ou pouca chuva é falar-se no
---corriqueiro, ileste -BrasU.
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Para concluir, Sr. Presidente, e considerando que a expansão de meios de dos municípios; e, na ârea do Ministério da Fazenda, com referência ao já ba~
pagamento é moi~ propulsora da inflí!ção, sõ me resta_ dizer como aquele per- tizado .. pacote financeiro".
sonagem da televisão: "Assim não é possível!"
~O caSo _dos débitos previçienciários dos municípios, embora o Decrett.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
nq t'.699, acima referido, ténha feito unia aber'tura_para a solução, não parec,_~
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tema a palavra o nobre Senador provável que o caso tenha encontrado o caminho definitivo.
Almir Pinto..
--- -b Decreto estabelece que-- requerido o levantamento dos débitos, n0 SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) gressivamente contados a partir do requerimento, seria ele consolidado, acrescido dos acessórios, a paffir daí parcelável, sem novos acessórios, em até {120)
--Sr. Presidente· e Srs. Senadores:
A imprensa há se ocupado na apreciação da política económica e fazen- cento e vinte parcelas mensais consecutivas, dé::sOe que a parcela não seja infedária do Governo, trazendO à baila o pa:cote econômico do Sr. Ministro da rior a dois valores de referência, isto é, cerca de Cr$ 4.200,00.
Acontece que há débitos de (20) vinte anos, com ( 12) doze anos de cor·
'Fazenda, Dr. Karlos Rischbieter.
Há quem comente o :issunto,- dizendo que não se trata propriamente de reção monetária acum~lada no período, pelo que é fácil supor que muitos
pacote, considerando-o apenas- um embrulho, já que não exprime, cOmo de- municípius terão suas-dívidas:Consolidadas em 6, 12, 1~, 24 ou mais milhões
via,.a verdade para um desempenho que atingisse ao menos, a metade do que de cruzeiros, pelo que parceladas em 120 meses dariam uma parcela mensal
é desej~do, visando a combater o descompasso económico da Nação, tendo de 50, 100, 150, 200 ou mais milhares de cruzeiros, ·sem dúvida, bastante pesaem vlsta as Unidades Federadas, Estados e Municípios, principalmente estes, da, a agravar as já exaustiVaS despesas de custeio.
Ademais esse gravam.e seria particularme!lte.mais oneroso nos anos inique: empobrecem dia após dia, vez que, corno renaa para sobreviverem, de caráter tributário, apenas dispõem dos impostos: Predial, Territorial Ur.bano e ciais de sua implantação, exatamente qUando os_ municípios empobrecidos e
de Serviços; O mais são transferências: Fundo de Participação, ICM e Fundo endividados, clamam por uregentes reforços de suas receitas.
A Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará -APRECE- possiRodoviário.
Examinando-se o pacote económico do Ministro Ríschbieter- consta- velmente a entidade que melhor estudou o problema em todo o País, tão logo
tamos que pouco ou quase nada foi feito que melhorasse a renda municipal, foi publicado o Decreto o examinou e, prontam.ente, ofereceu uma sugestão,
que reputo valiosa, jus~a. e de fácil execução, que pode ser adotada através de
por irrisória, à taxação que lhe foi atribuída.
Louve-se a boa intenção ministerial, mas louve-se também, a sinceridade simples Instruções do Ministro, sem qtie necessário Seja alterar uma única
em se reconhecer que não seria esta tão inexpressiva contribuição que espera- vírgula do Decreto, portanto, sem aumentar o prazo de amortização.
A idéia está explícíta na seguinte fórmula:
vam receber os municípiõS brasileiros, na partilha em que continuam a ser tiA parcela mínima será aquela equivalente a cerca de quatro mil e duzendos como enteados da República Federativa do Brasil.
tos
cruzeiros
que qualquer município poderia pagar.
Os Estados?-. como sempre recebem o quantitativo que lhe assegura um
Achada,
em cada caso, a parcela uniforme, isto é, o resultado da divisão
regular d~empenhq.
Reconheçamos que não são betn aquinhoados corno desejavam ser, rrias do total da dívida consolidada por 120, o Município, se obrigaria em 1980 ao
os vemos em ascensão orçamentária e até com superavit, enquanto a célula- pagamento de 25% da parcela.
Em 1981, o percentual se elevaria para 50%;- em 1982, passaria para 80%;
matriz da nacionalidade está muito e muíto longe de usar aquela palavra na
sua ordenação orçamentária, a qual é substitUída por essa outra- deficit! ... em 1983, para 100%.
Assim, exempHficativamente, numa dívida consolidada de Cr$
Mas acreditamos que- ainda, no Governo do eminente Presidente João 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), com uma parcela mensal uniforme
Figueiredo, dispositivos de ordem econômic~ que favoreçam os municípios de amortização igual a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros}, o Município paserão .votadus por esta Casa, constantes de Mensagens presidenciais que, con- garia em:
1980 ...................•..•....... " . Cr$ 300.000,00 (25%)
sagrarão o aluai Chefe da Nação, como o maiõiGoverno Municipalista de
1981 .............•...............•... Cr$ 600.000.00 (50%)
todos· os tempos.
1982 ................................. Cr$ 960.000.00 (80%)
Vontade de sê-lo, sabemos que não lhe falta porque, isto depreendemos
1983 ................................. Cr$ 1.200.000,00 (100%)
dos seus pronunciamentos, dos quais não temos o direito de duvidar.
Confiam as coni.unas brasileiras no Presidente da República, a braços o que daria um total de Cr$ 3.060.000,00 com um saldo devedor de Cr$
qutf ~tá com a tremenda inflação e·, em' cuja luta está engaj3do para debelar 8.940.000,00 em relação aos Cr$ 12.000.000,00.
Esse saldo seria a partir de 1984, dividido pelo saldo do tempo ('/2 metãQ, incômodá situação económica que ora avaSSala o País.
Não sabemos fácil tal desiderato, mas a boa vontade do nosso Gover- ses), aumentando a_ parcela, compensando, assim o lAPAS dos ingressQS ini~
nante e a compreensão de todos, hão de Ievã~lo ao êxito que todos esperamos. ciais mais redUzidos noS 4 primeiros anos.
A fórmula seria justa porque viabilizaria o recolhimento de parcelas de· Os planos e programas governamentais estão todos delineados dentro de
vidas pelas prefeituras e não prejudicaria o lAPAS, pelo fato de permitir a li~
previsões acalentadoras, sujeitas, é bem verdade, ao fator tempo.
quidação total do débito no prazo estabelecido.
Encara o Presidente, como fator número um de combate à inflação, o
Lie.ve~se eril conta que oS municípios devem ainda valores relativos ao
aumento da produção que lhe permitirá vender mais e comprar menos.
O amanho do campo é a meta principãl, daí a atenção que tem.devotado FGTS não tempestivamente récolhidos ao BNH, bem como valores retidos
ao setor' agrícola, sem se descurar do subsolo, onde 'irá encontrar os minérios do Imposto de Renda na Fonte, de que estão sendo cobrados, para cujo pagaque possibilitarão influente comérCio QUe effi muito concorrerá para o eriri- ment~ não se enc~ntrou ainda uma fórmula compatível com a realidade fiquecimento da Nação.
nanc~rra dos Mumcípios: cujos-casos, embora, ventilados nos Minis~érios do
Este o quadrq geral com que nós brasileiros nos deparamos, sempre Inte;l~r e da Fazenda, nao ~onst~~ do Decret~ 1.699/79, o que tera que ser
agravad9 com o- empobrecimento das nossas comunas, de onde- de certo- matena de outros atas pres:tdenclats.
serã retirado- do seu solo, a riqueza naciOnal.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex'- um apdrte,
É sediço afirmar-se que ludo andará mal no País- sob o ponto de vista nobre Senador?
ecoriômico enquanto permaneçam déb_eis as-finanças municipais.
O SR; ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Com muito prazer.
E tanto isto é verdadeiro, que o Sr. Delfim Netto, na ãrea da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República já manifestou sua preocupação
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Senador Almir Pinto, esto~1
com esse momentoso assunto e, o fez através da Secretaria de Articulação convencido de que eu, V. Ex'" e os demais Senadores acreditamos que este
com os Estados e Municípios- SAREM- que estuda, um a um, os depoi- País só tem um caminho, para sair das suas dificuldades, para evitar o agrava~
merttos prestádos na CPI da Câmara Federal, procurando certificar-se das mento dos seus problemas, principalmente com esta migração desordenada e
causas do empobrecimento dos Estados e Municípios,. como deseja o titular caótrc-a qu~ se vem processando e que, a cada dia que passa, se" conslituí nUm
do Õrgão - Dr. Ulisséas.
probleina a mais paTa o País-: é reexaminar a distribuição de rendas no País.
Não se poderá ocultar certas evidências que preocupam e que se cuida de Os municípios não pagam o INPS porque- não têm dfnheiro para pagar a Preseu exame, já que providências estão sendo estudadas para contemporalizá- vidência Social. Os municípios chegaram à falência total e estão sendo ~xplo
las. Mesmo assim o caso requer urgência maio!, agilização mais pronta, me- rados de toda ordem. Se é o cálculo do _Imposto sobre Circulação de Mercadidas de grande profundidade e realismo.
do rias, ele é feito da maneira maís arbitrária põssível. Eu, aiilda há pouco, reSrs. Senadores, desejo especificamente, abordar duas atitudes que se cebí do município qUe tem o meu nome, no Estado da Bahia, um estudo real iprendem ao problema, na área da Previdência Social, no que respeita ao De- zado pelo Prefeito onde S. Ex' foí a todas as agências compr?doras de produCreto n9 1.699, de 16 de outubro de 1979, relativo á.os débitos prevl.denciários tos que só se i'estringiarri-ao' cacau, e verificou que no ano de 1978 ele recebeu,
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dos 20% a que tinha direito ao teM, aperias 1/3 do que tiriha direito. Eu n-ão
entendo que câlculo arbitrário é este que leva o município a ter esse prejuízO.
Os municípiosjã não dispõem de recurSos para realizar obra alguma. Sinceramente acho que, se o Presidente João Figueifedo deseja reverter as expectativas no que tange a este setor, que o faça o quanto antes, porque paliativo não
irá resolver._ Pelo que tenho lido a respeito de "pacote" que o Ministro da Fazenda pretende mandar para o Congresso, chego à conclusão de que será
mais uma desilusão, mais uma·· decepção, mais um d6sengano, um engodo,
que se quer pregar aos municípios brasileiros. Se acham os municípios que o
sistema federativO não é. o ideal, retorOemOs às capitanias hereditárias. Tenhamos a coragem âe fazer deste País uina república unitária, o que seria um
desastre num país de oito milhões e meio de quilómetros quadrados! Agora,
prosseguir com o que af estâ- com a União arrecadando tudo, os Estados arrecadando quase nada e os municípios arrecadando nada- não pode prosseguir.
Este, no meu entender, se constitui o ponto nevrâlgico, o ponto-mais importante.,
o ponto fundamental, essencial mesmo, à origem das crises económicas que esta-·
mos vivendo ..O que está" ocorrendo? O campo se esvazia, as ci-·
dades se enchendo, não s_ó as pequenas como também as nlédias cidades, as
megalópoles; o Governo aplicando somas fabulosas na construção de metrôs
e no aumento de transportes urbanos, os quais, cada vez que aumentam., mais
uma legião de imigrantes chega às cidadeS:, Então, é um 'círculo vicioso: ou o
Governo detém eSsa migração desordenada, ou o Governo impede a saída do
campo- mas não-através de policia, ini.pedir através de realizações, imPedir
através de programas, impedir através de um mercado de trabalho que assegure a esta gente ficar no seu local, onde nasceu, onde viveu e onde não pode,
realmente, desgraçar a sua família nestes cí.D.turões de miséria que hoje se
constituem as nossas perifefias·, das nossas gfand~s cid~des-. .V. Ex' está de parabéns, eu estou inteiramente de acOrdo, já -não se pode protelar ffiais. Eu
apresentei uma emenda séria à ConstitUiÇãO, um estudo sério, fruto de um
homem que se dedicou a vida inteira ao estudo desse problema. Por que não
se examina logo esta emenda, Como uma emenda que dá recurso, e não ficacomo disse há pouco o Sendo r_ Luiz Cavalcante- na base da futurologia, na
base de experiências· que nós jâ sabemos que não vão dar certO. Aumentar tributos numa hora em que nós pi:ecisamos combater a inflação, agravar ainda
mais o problema dq custo de vida, o aumento desses tributos, será sem dúvida
alguma, dar cafiaspirina- a- Um doente q"ue tem -ul:na dor de cabeça que pode
passar momentaneamente, mas que não cura o mal principal, porque a doi- de
cabeça é apenas um sintoma da grave doença que ele tem. Trago a minha solidariedade, acho que o Governo devia tomar a coragem de isentar inteirãtnente a dívida dos municip"ios-com a Previdêncía-SoCíãl, será uma providência salutar para sanear as finanças dos municípios e promover a nova discriminação de rendas.
Eu não aceito, como homem do Governo, como Vice-Líder do Governo,
que se mande para aqui paliativo, numa hora em que nós precisamos de providências realmente fundamentais. Eu confio no Presidente Figueiredo, escuto toda hora, estou a ler e a. reler o seu compromisso de honra, assumido, de
fazer deste País uma Federação, uma Federação que comece pelo fortalecimento dos municípios e conseqüentemente dos Estados. Esta é a minha contribuição ao discurso de V. Ex•, é o ineu apoio, não se enganem, nossa voz, a
minha e de V. Ex•, e tios demais municipalistas, ninE;uém vai silenciar nestes 8
anos. O nosso Compromisso aqui" é um-cOmprOiiiiSso com a Nação brasileira,
e o compromisso_ com a Nação brasileira começa a ser cumprido com o forta~
lecimento dos nosso municípiOs, base, fUndamento, célula do organismo nacional.

O SR. ALMIR i'INTO (ARENA- CE)- Agradeço ao meu nobre colega Senador L-amante Junior o seu veemente aparte, quando se posiciona
muito bem, dentro da problemática do empobrecimento dos municípios brasileiros.
V. Ex• atentou bem para o modesto discurso que estou fazendo, apenas
chegamos a uma solução dentro de 120 meses, para a dívida com a Previdência SociaL Dentro de. 120 meses, dentro daquele percentual que ofereci hâ
pouco aos meus ilustres colegas, Srs. Senadores.
Mas, além deste débito para cotn a: Previdência, ainda vamos encontrar o
que se relaciona com o FGTS, ao BNH, imposto de Renda na fonte. Quer dizer, se somarem todas essas dívidas; e forem elas cobradas aos municípios,
acabaram-se os municípios .brasileiros.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permito V. Ex• um aparto?
O SR. ALMiR PINTO (ARENA - CE) - Tenho o maior wazer em
conceder o aparte a V. Ex•.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nobre Senador Almir Pinto, infelizmente eu não me encontrava no recinto quando V. Ex• iniciou o seu discur-
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so. Màs falava· em aparte a V. Ex• o nobre Senador Lomanto Junior, e como

·-a aparte de S. Ex' era em solidariedade a V. Ex•, eu poderia me manifestar,

quando nada, dizendo que substancialmente as palavras do Senador LomanM
to Junior correspondem a uma áurã. realidade no Brasil dos nossos tempos,
em que as entidades políticas menores e em especial os municípios, foram esvaziados financeiramente, éornprometendo assim a sua própria autonomia
política. De forma que gostaria, em nome da liderança do MDB de, dizer que
esta tese se identifica inteiramente com aquilo que vem sendo sustentado pela
Oposição nesta Casa. Nós não poderemos pensar em solução para os problemas brasileiros sem uma reformulãção d'? profundidade que faça do município uma-Célula realmente forte, por"4ue é no muhicípío o ride se encofitra· raiz
de todos aqueles males que sacrificarri a coletividade brasileira. Portanto,
quero trazer a palavra do MDB nesta Casa e dizer a V. Ex• que o seu discurso, sendo, co.mo tudo leva a crer, em defesa do fortalecimento econôrnico_financeiro da~ comunidades dá inferior_do Brasil, .dos municípios brasileiros,
tem a nossa &~lidariedade e vem reforçar esta l_uta que estâ acima de siglas
partidárias, p.orqu~ ela é uma luta do _in!eresse nacionaL

a

O SR.ALMIR PINTO (ARENA -CE)- Agradeço o aparte do V. Ex•
e digo que o meti modesto pronunciamento é justamente mostrando como
amenizar, em parte, o endividamento dos municípios os brasileiros para com
á ,Providência SOcial, para com o Fuõ.do de Garantia, para com o BNH e
para com o Imposto de Renda na fonte.
Até agora encontramos em_ estudos profundos, feitos pela Assessoria da
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, uma maneira razoãvel de pagará dÍvida da Previdência sem descapitalizar muito os municípios brasilei.ros que, a esta hora, necessitados estão é de ajuda financeira que lhes foi atribuída apenas de 2%, do que vem do plano económico do Miniitro Karlos
Rischbieter, que nos pareceu até irrisóriO. Mas, de qualquer forma, antes
pouco do que nada.
Mas é justamente isto: V. Ex• estava ausente e eu dava- na chegada de
v:Exf. -.um percentllal, uma unidade, uma parcela .. x", para como pagartrios a· dívida da Previdência Social em 120 meses. Dejxando aparte, porque
esta dívida da Previdência está mais ou menosjã dentro do Decieto nll 1699,
de outubro de 1979.
Mas ainda falta qualquer coisa por parte do Presidente da República ordenando a questão relativa ao FGTS, ao BNH e ao Imposto de Renda pago
na fonte.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -

BA)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -

CE) -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Veja, nobre Senador Marcos
Freire, que as nossas divergências não são fundamentais ...

O Sr. Marcos Freire (MDB -

PE) -

Pelo menos neste ponto.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA-- BA)- As nossas divergências não são
globais·, folgo e registro o seu aparte,. inclusive lhe faço justiça, porque foi um
dos autores de uma das emendas 'mais importantes desta Casa, que corrigiu
aquela iniqüidade, que foi a reduçãb do Fundo de ParticipaçãO dos Municípios. Conheço a emenda de V. Ex•, dei a minha participação, como Deputado, e conheço ·os pontos de vista de V. Ex• a respeito da problemática municipal, como Prefeito que foi da sua cidade natal, se não me engano, Olinda.
Veja V. Ex' que estamos juntos e juntos estaremos até o final do nosso mandato, porque ,este, por exemplo, para mim, é um ponto de honra, de que não
hã sigla partidária, não há compromisso de ordem política, não há óbice de
order,n politica, vamos repetir, qtie me impeça ou que faça silenciar a minha
voz durante esses 8 anos, aqui, enquanto não se corrigi[ esta anomalia; e isto
não será' em benefício de alguém, mas sim, da Nação brasileira. V. Ex• naturalmente já examinou, e eu confesso que dentro das minl_tas limitações é das
poucas coisas que eu conheço, porque estudo permanentemente esse problema, e até já ofereci uma emenda simpleS. Não proCurei modificar o Código
Tributário Nacional, que precisa ser modificado, porque é um assunto para
cientistas sociais, para economistas, Para administradores, para técnicos da
mais alta classificação. Nós vamos fazer 3.qui e Deus hã de permitir que ainda
este ano o aprovemos- porque já esta_ com parecer favorável, jâ foi aprovada nas Comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e Senado Federal, e está também com parecer favorável do Sr. Relator, o eminente Senador Alexandre Costa, que deve esta semana relatar na Comissão Dirc~
tora- e até o final desta legislatura esperamos ver aprovada, a Comissão de
MunicípÍos. Qual é 6 objetiVo da Comissão de Municípios? É dar uma satisfação, é o Senado Federal mostrar que estã preocupado permanentemente
com a. problemática municipal; é o Senado Federal estudar essa problemática. E nós. vamos nesta Comissão Municipal- espero que V. Ex• seja um d~s
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membros desta futura Comissão permanente, que vai funcionar a partir do
próximo ano- debater o Código Tributãrio Nacional, fazendo uma reforma
ampla para que ele, com tanto terripo de existência, possa sofrer as correções
necessãrias e imprescindíveis ao seu bom funcionamento. Veja V. Ex• que estamos de acDrdo em gênero, número e grau. Este é um compromisso que· tenho. Não sei se outro maior tenho - tenho realmente para com a preservação da democracia brasileira - mas sei que não haverã democracia neste
País se não fortalecermos a fonte da democracia, onde ela se exerce na plenitude, onde ela se exerce realmente na sua globalidade, que é na célula municipal. Obrigado, Senador Almir Pinto. Peço escusas pelo alongado do aparte e
parabenizo-o pelo brilhante pronunciamento V. Ex• terâ sempre este seu colega ao seu lado, na defesa ~a problemãtica municipal.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Obrigado a V. Ex•. Os seus
apartes muito me honram.
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Acredito que todos mantemos nele este generoso crédito de confiança,
na certeza de que ele estã atento às advertências, e disposto à ação mais prónta na melhor oportunidade.
Os Estados e Municípios aguardam süa vez, dispostos a cooperar para
que chegue com ~ indispensável pressa.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ao finalizar este modesto pronunciamento, requeiro a V. Ex• faça chegar
cópia às mãos do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Ministro
de Estado da Fazenda, Interior, Planejamento e Previdência Social.
Obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, olicio que serâ
lido pelo Sr. l9~Secretãrio.

.t lido

o seguinte

GP-O- 1472

Prossigo, Sr. Presidente:
O segundo assunto de minha abordagem é, como atrãs me referi, relacionado ao pacote financeiro.

Brasflia, 30 de outubro de 1979

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, via deste, o Requerimento anexo, atra~
O Ministro Karlos Richbieter, da Fazenda, -foi oUvido há poucos dias vés do qual o-Senhor Deputado Ruy Côdo solicita"seja realizada, dia 14 de
atrãs, exatamente no dia seguinte ao da entrega ·ao Presidente Figueiredo, novembro próximo, Sessão Solene do Congresso Nacional "'para homenasobre as conclusões da CPI do Emf;obrecimento dos Estados e Municípios. gear o transcurso dos 90 anos da Proclamação da República".
Negou-se Sua Excelência a detalhar as medidas propostas no Hpacote",
Estando esta Presidência de acordo, consulto Vossa Excelência a respeinaturalmente por considerar que, sendo meras proposituras, só o próprio Pre-to~ pedindo, caso concorde com a data sugerida, a designação de horârio para
sidentê poderia autorizar súá divulgação. Mas, interpelado pelos membros da
a realização da homenagem.
CPI, acabou por concordar que as medidas propostas não tinham ainda a
Aproveito a oportunidade para renovar a VOssa Excelência protesto de
profundidade desejada e sua adoção, por si mesmas, não teriam o condão de
modificar significativamente a situação de paulatino empobrecimento dosEs- apreço. - Flávio Marcílio, Presidente da Câmara dos Deputados.
tados e Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com referência ao expedienEssa confissão foi, sem.dúvida, melancólica, e o que transpirou logo em te que acaba de ser_lido, a Presidência convoca sessão solene do Congresso
seguida às medidas propostas pode ser considerado extremamente ttmido, in Nacional, a realizar-se no pró"ximo dia 14, 'às quinze horas, destinada a comesatisfatório diante da urgência do problema que, a cada dia, mais se agravará. morar o transcurso dos 90 anos de Proclamação da República.
Na verdade, o aumento de 2% na participação da arrecadação dos ImposNa oportunidade usarão da palavra o Sr. Senador Henrique de La Rocw
tos sobre a' Renda e sobre Produtos Industrializados significarâ um aumento que, pelo Senado Federal, e o Sr. Deputado Ruy Côdo, pela Câmara dos Dereal das receitas transferidas, bem longe do desejável.
putados.
A inversão dos percentuais do Fundo Rodoviário NaciOnal, para dar aos
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento
Estados e Municípios uma pftrticipação de 60% contra a atual participação de
que serã lido pelo Sr. l9~Secretário.
40%, não resta dUvida tle que também ele.va as receitas transferidas.
8

E lido o seguinte
Indiscutivelmente, a unificação das alfquotas do ICM, beneficiando os
Estados produtores de matérias-prini.as e, indiretamente, seus munidpios, se
REQUERIMENTO N• 485, DE 1979
constitui assunto que, com mais profUndidade, poderâ ser tr.itado neSta CaSa,
Tendo
sido
designado
por Sua Excelência o Senhor Presidente da República
oportunamente, pelo ilustre Sê:nador HelvÍdio Nunes que tem um excelente
para, na qualidade de Observador Parlamentar, participar da XXXIV Sessão
estudo sobre a matéria e que repercutirã financêiramente.
da Assembléia Geral das Nações Unidas (39 período), solicito me sCja conCedida
Serã um passo à frente, mais uma picada aberta, porém, ainda sem a
licença para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da Con::.tiforça de remover os grilhões que prendem os Estados e os Municípios à
tuição, e 44 do Regimento Interllo.
pobreza.
Sala das Sessões. 12 de novembro de 1979. -Aloysio Chaves.
Com esses acrescimentos de ICCeitas, as Municipalidades talvez nem posSR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O requerimento que vem de
O
sam atender, por exemplo, às dívidas. ora exigidas pelo lAPAS, pelo BNH e
pelo Ministério da Fazenda, como que a se lhes dar com uma das mãos e a se ser lido serã remetido à Comissão de Relações Exteriores devendo ser aprelhes tirar com a outra. Com toda certeza, os prefeitos não poderão ao menos ciado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
dobrar os salãrios das professoras primârias, que hoje percebem ainda de 300
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A Presidência recebeu a
a 500 ciü.Zeiros nlensais.
.·
Mensagem n9 255, de 1979 {i19 461/79, na orígem), de 12 do corrente, peia qual o
Acredito que o Ministro da Fazenda não tenha encontrado coridições e, Senhor Presidente da República, nos termus do di.sposto ..no art. 42, item VI,
muito menos, facilidades para imprimir, às medidas· financeiras propostas, da Constituição, submete ao Senado propOSta do:Sr. MinistrO de Estado da
sentido de maior audãcia e profundidade. MaS Com.O homem que apóia o Go- Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a
verno, como político que acredita nos bons propósitos do Executivo, temo elevar em Cr$ 972.487.701,90 (novecentos e setenta e dois milhões, quatroque proposições tão tímidas, meros paliativos; possam ·comprometer a credi· centos e oitenta e sete mil, setecentos e um cruzeiros e noventa centavos), o
bilidade dos objetivós goverrtamentais e fornecer aos dirigentes municipais, montante de sua dívida consolidada.
anitos com tantos problemas, novos elementos de desânimo e de dúvida.
A matéria serã despachada às Comissões de Economia e de Constituição
A tarefa de governar sempre foi uma ârdua"tarefa. E é por isto que os e Justiça.
postos governamentais são, na verdade, postos de sacrifício.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A Presidência recebeu, do
Em torno do Governo' surgem interesses e ambições Os mais inconfessãPrefeito Municipal de Maceió, o Ofício n• s/35, de 1979 (n' G.P. 699/79, na
veis.
origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição FeA incompreensão rortda~lhe as portas.
Crescem as mais legítimas aspirações Coletivas e, ao mesmpo tempo, os deral. autorização do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura possa
realizar operação de empréstimo externo até o valor deUS$ 5,000,000.00 (cinco
mais ilegítimos toq)C:deamentos de sua ação.
milhões de dólareS ainericanos), para o fim de especifica.
Só o Poder, forrado de convicções democráticas, de maturidade polftica,
A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a complede ânimo de acertar, de espírito de sacrifício, pode vencer os desafios.
mentação dos documentos necessãrios.
Tenho plena convicção de que o Governo do Presidente João Figueiredo
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa. pareceres que
dispõe dessas pré-condições e que o Presidente, pessoalmente, estã capacitado
a enfrentar a difícil conjuntura presente.
serão lidos pelo Sr. }9-Secretário.
7
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São lidos os segumtes

Art. 29 A operação de empréstimo realizar~se-ã nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federai, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para
Da Comissão de Redação
registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais
Redação final do Projeto de Resolução n• 105, de 1979.
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n9 4.820,
Relator: Senador Saldanha Derzi
de 28 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'i' 105, do Norte do dia subseqllente.
de 1979, que autoriza o Governo do Estado de A lagoas a realizar operação de
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
empréstimo externo no valor de USS. 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de
dólares americanos) para financiar setores prioritários daquele Estado.
PARECER N• 944, DE 1979
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979.- Adalberto Sena, PresiDa Comissão de Redaçio
dente - Saldanha Derzi, Relator -José Sarney.
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 107, de 1979.
ANEXO AO PARECER N• 942, DE 1979
Relator: Senador José Sarney
Redação final do Projeto de Resolução n• 105, de 1979.
A Comissão apresenta -a redação final do Projeto de Resolução n9 107,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a elevar em
IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte CrS 124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e
sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante
RESOLUÇÃO N•
, DE 1979
de sua dívida consolidada.
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operaçilo de
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979. Adalberto Sena, Presidente
empréstimo externo no valor de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco mi- - José Samey, Relator - Saldanha Derzi.
lhões de dólares americanos) para financiar setores prioritários daqueANEXO AO PARECER N• 944, DE 1979
le Fstado.
Redação
final do Projeto de Resolução n' 107, de 1979.
O Senado Federal resolve:
PARECER N• 942, DE 1979

Art. 19 É o GOverno do Estado de Alagoas autorizado a realizar uma
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
operação de empréstimo externo, corrt a garantia da União, no valor deUS$ VI, da Constituição, e eu,
25,000,000.00 (vint!! e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente
RESOLUÇÃO N• , DE 1979
em outra moeda, de principal, com grupo financiador a ser indicado, sob a
Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estlldo do Parasupr:rvisão do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda, destinado
ná; a elevar em Cr$ 124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões,
a financiar os setores de sat~eamentõ, eletrificação, sistema rodoviãrio e agriquatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeicultura, bem assim a impiarJtaçào de Complexo Químico de Alagoas.
ros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 29 A opt.raçl., ~·~! !!.mpréittir.o realizar-se-â na forma aprovada
;.elo Poder Execuuvo Federal, à taxa dej:.1ros, despesas operacionais, acrésciO Senado Federal resolve:
mos, prazos e demais colldições z.G.midJ.1s p lo Banco Central do Brasil e
Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paranã, nos
pelo t·lfhisti!:rio da Fazenda pdra regi..;~ro d-": e.npréstimos da espécie obtidos
no exterior, obedecida~ &s demais exigé11.;ia·, d.l.i órgãos encerregados da exe- termos do art. 2' da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado
cução da pcAítica econô!Tlico·finance-íi·ii do Goverr.o Federal, e, ainda, o dis~ Federal, autorizada a elevar em Cri 124.487.345,30 (cento e vinte e _quatro
posto na Lei Estadual n' 4.ü25, de 8 de Junho de j979, pUblicada no Diário milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o mçnta,nte de sua dívida consolidada, a fim de que pos~
Oficial do Estado de A,'a.&·oa! "1o dia wbseqUente.
sa contratar um emprêstimO de igual valor,junto ao Banco do Estado do PaArt. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ranã S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HaPARECER N• 943, DE 1979
bitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de implantação do
Da Comissão de Redação
Programa CURA (Jaboti 11) naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Redação final do Projeto de Resoludo n9 106, de 1979.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Relator: Senador Saldanha Derzi
PARECER N• 945, DE 1979
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 106,
Da Comissão de Redaçio
de 1979. que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a reali~
Redação final do Projeto de Resolução n9 109, de 1979.
zar operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a financiar programas prioritârios do
Relator: Senador José Samey
Estado.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 109,
Sala das Comissões, 12 de noveritbro de 1979.- Adalberto Sena, Presi~
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em
dente- Saldanha Derzi, Relator- José Sarney.
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentoS milhões de cruzeiros) o montante de sua díviANEXO AO PARECER N• 943, DE 1979
da consolidada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979. - Adalberto Sena, PresiRedação final do Projeto de Resoluçilo g'i' 106, de 1979.
dente - José Sarney, Relator - Saldanha Derzi.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
ANEXO AO PARECER N' 945, DE 1979
IV, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
Redação
final do Projeto de Resolução n' 109, de 1979.
RESOLUÇÃO N•
, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares americanos), destinado a fina.nciar programas prioritários do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. l"' É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado a

realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no
valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equi.
valente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil,
para ser aplicado em vãrios programas prioritários daquele Estado.

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 São Paulo, Estado de São
Paulo, a elCl'ar em Cr$_ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• ta Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
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de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo
S.A., est~ na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinado à implementação das obras da linha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respeCtivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor ria data de sua publicação.
PARECER N• 946, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redação Doai do Projeto de Resolução n• 110, de 1979.
Relator: Senador José Samey
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de RCsolução n9 110,
de 1979, que autoriza o Governo do 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 consolidação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979.- Adalberto Sena, Presidente- José Samey, Relator - Saldanha Derzi.
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S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinados à execução de obras do Projeto CURA e de infraestrutura e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, 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• 948, DE 1979
Da Comissio de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 114, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 114,
de 1979. que autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS) a elevar
em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979. -Adalberto Sena, Presidente -Saldanha Derzi, Relator -José Sarney.
ANEXO AO PARECER.N• 948. DE 1979

ANEXO AO PARECER N• 946, DE 1979

Redação final do Projeto de Resolução n' 114, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 110, de 1979.
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seFaço saber qUe o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso guinte.
VI, da Constituição, e eu,
, Pr~sidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃON•
, DE 1979
RESOLUÇÃO N• , DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado do Rio
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em CrS
Grande do Sul a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões
3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cem
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senador Federal Resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Mumcipal de·Cachoeirinha, Estado 'do Rio
O Senado Federal resolve:
Grande do_ Sul, nos túinos do art. 29 da Resolução n9 93, de I'I de outubro de
Art. 19 t o Governo dO Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 103.000.000,00 (cento e
Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
ele~ar em Cr$ 3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Escem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim ·de que possa con- tadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Bantratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econ6mica Federal, por co Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços
conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à de infra e super-estrutura no Município, dentro do Projeto CURA, obedeciimplantação de um Centro Social Urbano, do tipo c, no bairro de Matadou- das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proro, em Aracaju, Estado de Sergipe, obedecidas as condições admitidas pelo cesso.
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 949, DE 1979
Da Comissão de Redação
PARECER N• 974, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação Rnol do Projeto de Resolução n• 115, de 1979.
Redação final do Projeto de Resolução n' 113, de 1979:
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissâo apresenta a i'edação final do Projeto de Resolução n9 115,
Relator: Senador José Sarney
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 113, de 1979, que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$
de '1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SPJ a--e]evar er:n 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove
Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e cin- mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua díVida consoliqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) dada e a garantir empréstimo da Empresa de Saneamento de Mato Grosso
do Sul- SANESUL- no valor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noveno montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões: 12 de novembro de 1975.- Adalberto Sena, Presi- ta e quatro milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros).
dente- José Sarney, Relator - Saldanha Derzl.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979.- Adalberto Sena, PresiANEXO AO PARECER N• 947, DE 1979
dente - Saldanha Derzi, Relator - José Samey.
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 113, de 1979.
ANEXO AO PARECER N• 949, DE 1979
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Redação final do Projeto de Resolução n' 115, de 1979.
VI, da ConstituiÇão, e eu,
, Presidente, promulgo a se-Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tern1os do art. 42, inciso
guinte.
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,-promulgo a seguinte
, DE 1979
RESOLUÇÃO N•
RESOLUÇÃO N•
, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São
Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$
Paulo, a elevar em Cr$ 299.559.886,40 (duzentos e noventa e non mi790.879.899,00 (setecentos e nonnta milhões, oitocentos e setenta e
lhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis
nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
dívida consolidada e a garantir empréstimo da Empresa de Saneamen~
O Senado Federal resolve:
to de Mato Grosso do Sul - SANESUL - no valor de Cr$
Art. !9 t a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo,
1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senacinqüenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros).
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 299.559.860;40 (duzentos e noventa e
O Senado Federal resolve:
nove milhões, quirihentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis
Art. 19 Ê o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar empréstimos junto ao Banco do Estado de São Paulo art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au·.
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torizado a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentoS -e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos. e noventa e nove cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A.,__ este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habftação - BNH,

bem assim a garantir: empréstimo a ser contratado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL - no valor de Cr~
1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e cinqüen~

ta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros), junto ao Banco do
Estado de Mato Grosso do Sul S.A. 1 aluando, também, como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BN H, destinadas, ambas as operações, à integralização, composição e recOniJ)OSiÇão do Fundo de Financiamento para Ãgua e Esgotos- FAE/MS, visando a implantação, ampliação
e melhoria dos Sistemas de Abastecimento_ de Âgua e Esgotos Sanitários em
comunidades de mêdio e pequeno portes, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Centfal do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 950, DE 1979
Da Comissão de Redaçílo
Redação final do Projeto de Resolução n• 117, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 117,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr., 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos
e vinte e sete mil, seiscentos e noveniã e sete-crUzeiros e treze centavôs) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979.- Adalberto Sena, Presidente - Saldanha Derzl, Relator - José Samey.
ANEXO AO PARECER N• 950, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 117, 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 MuniciJ?&I de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta
e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e
sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado federal resolve: . __ ____ __
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr~ 433.427.697,13 (quatrocentos
e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e ~oventa e
sete cruzeiros e treze 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 qualidade de agente financeiro do
Barico Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de canalização de córregos e galerias de águas pluviais, naquela Capital,
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• 951, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• U8, de 1979.
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Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado
da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco
milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empr~stimo de
igual valor, junto ao DESENBANCO- Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S. A. 1 este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantaÇão do Projeto 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.
PARECER N• 952, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n• 120, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A CóriiiSsão apresenta a redação final do Projetop de ReSolução n9 120.
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena (MG) a elevar em
Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e
cinqüenta e quatro cruzeiros e cínqíienta e dois centavos) o montante de sua
dívida consolidada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1979.- Adalberto Sena, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -José sarney.
ANEXO AO PARECER N• 952, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n• 120, 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 Barbacena, Estado de Minas
Gerais, a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elev;:l,r em Cr$ 2.248.654,52 (doís milhões, duzentos e quarenta e oito ínil, seiscentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e cinq'ilenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um ~mpréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, destinado ao _financiamento dos serviços de
infra-estrutura urbana naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no fespectívo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 953, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 121, de 1979.

Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 118,
de 1979, que autoriz_a a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
(BA) a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco
mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
da.
Sala das Comi_s_sõe_s, lZ de novembro de 1979.- Adalberto Sena, Presi~
dente - Saldanha Derzi, Relator -José Sarney.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 121,
de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
Cd· 58.473.000,00 (cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissõe~, 12 de novembro de 1979.- Adalberto Sena, Presidente - Saldanha Derzi, Relator -José Sarney.

ANEXO AO PARECER N• 951, DE 1979

ANEXO AO PARECER N• 953, DE 1979

Redação final do Projeto de Resolução n• U8, de 1979.
Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,

Relator: Saldanha Derzl

Redação 11nal do Projeto de Resolução n• 121, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte
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REQUERIMENTO N• 495, DE I979

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 58.473.000,00 ( cinqüenta e oJto rnUhões, quatrocentos e setenta e publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Resolução n• 118/79.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
O Senado Federal resolve:
REQUERIMENTO N• 496, DE I979
Art. J9 h o GoVerno do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29
da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
a elevar em Ct$ 58.473.000,00 (ciO-qaenta e- oitO milhões," quatrocentos e se~ publicação, para imediata discussão e votação, da redação finãl do Projeto de
tenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que Resolução n• 120/79.
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica FeSala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
deral, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soci~I :- FAS,
destinado à implantaç3.o de 14 Centros SociãiS Urba:ItoS-em diVersos municíREQUERIMENTO N• 497, DE I979
pios daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelO Banco Central
Nos
termos
do
art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
do Brasil no respectivo processo.
publícação, para imediata discussão e votação, da redação fiõãl do Projeto de
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de seua publicação.
Resolução n• 121/79.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- As redações finais lidas vão
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
publicação. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Aprovados os requerimen·
Secretário.
tos, passa~se à imediata apreciação das redações finais ariterí6rmente lidas.
São lidos e aprovados os seguinte
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 105, de 1979.
REQUERIMENTO N• 486, DE I979
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Nos termos do art. 356 do Regimento lnterrio, requeiro dispensa- de
Em votação.
pub!icação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Resolução n• 105/79.
Aprovada.
Sala das Sessões. 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
A matéria vai à prori:iilfgação.
REQUERIMENTO N• 487, DE I979
O
SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeirO- dispensa de
do Projeto de Resolução n• 106, de 1979. (Pausa.)
pubHcação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Resolução n• 106/79.
Em votação.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
Os Si-s. SenadoreS que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
REQUERIMENTO N• 488, DE I979
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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• 107 j79.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 19/9. - Jarbas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 489, DE I979
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• 109/79.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979. - Jarbas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 490, DE I979
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• 110/79.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 49I, DE I979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação finaJ do Projeto de
Resolução n• 113/79.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Jarbas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 492, DE I979

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 107, de 1979. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam se:ntados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a reâação final do Projeto de Resolução n• 109, de 1979. (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 (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
do Projeto de Resolução n• 110, de 1979. (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.

Nos termos do art. 356 do Reginiento Interno, requeiro dispensa de
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final dO Projeto de
do Projeto de Resolução n• 113, de 1979. (Pausa.)
Resolução n' 114/79.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979. - Jarbas Passarinho.
Em votação.
REQUERIMENTO N• 493, DE I979
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
Aprovada.
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
A matéria vai à proffiulgação.
Resolução n• 115/79.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979. - Jarbas Passarinho.
do Projeto de Resolução n' 114, de 1979. (Pausa.)
REQUERIMENTO N• 494, DE I979
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Aprovada.
Resolução n' 117/79.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979. - Jarbas Passarinho.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
do Projeto de Resolução n• 115, de 1979. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
do Projeto de Resolução n• 117, de 1979. (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 (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
do Projeto de Resolução n• 118, de 1979. (Pausa.)
Não h~vendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada..
Em votação.
Os Srs. Sen"adores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
do Projeto de Resolução n• 120, de 1979. (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 (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final
do Projeto de Resolução n' 121, de 1979. (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.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles- Gabriel Hermes
-Alberto Silva- Agenor Maria -Cunha Lima- Humberto LucenaMilton Cabral - Gilvan Rocha - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Nelson Carnefro- Itamar FrancoTancredo Neves- Franco Montoro- Henrique Santillo- Lázaro Barboza - Benedito Canelas- Pedro Pedrossian --José Richa - Jaison Barreto
- Ta'rso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estâ finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9..Secretárlo.
E lido e aprovado o seguinte

menta n9 463, de 1979, que pede a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso que Sua Excelência o Senhor Presidente da República fez em Caracas, em saudação ao Presidente daquele País.
Nós chamamos a atenção para alguns pontos do referido pronunciamento:
Quando Sua Excelência afirma que uos valores democráticos que sust_enta são marcados por sua preocupação constante com à justiça social e com
a causa da liberdade".
Quando Sua Excelência afirma que .. Na luta pelo desenvolvimento econômico precisamos de estabilidade política para construir a paz e a pr:osperi~
dade";
Quando Sua Excelência afirma que uPrecisamos de sociedades mais justas. Capazes de dissolver os bolsões de pobreza. De distribuir a riqueza de
maneira mais eqUitativa. De manter efetivas e estãveis as formas de participação democrãtica";
Quando Sua Excelência afirma que .. Evoluir politicamente", significa
.. criar e distribuir rfqueza numa qüadra especificamente difícil", quando Sua
Excelência afirma que "'promovemos a democratização política, cm completa
sintonia com os anseios maiOfes da Nação brasileira"; ciuando sua EXcelência
afirma que "Os canais de informação, acesso e participação estão abertos. A
liberd!ide amplia-se em todas as suas dimensões" do nosso continente.
Que bom, Sr. Presidente, quando essas afirmativas de Sua Excelência,
feitas no exterior, possam concretizar-se em atos positivos praticados dentro
do País; quando a política económica e social do Governo possa realmente
terminar com os bolsões da miséria. quando a política económica e social do
Governo possa realmente fazer uma mais justa distribuição na riqueza:
O dis-curso é bom. A ele nós damos a nossa solidariedade, O que nós não
damos solidariedade é à tradução do discursos de Sua Excelência, aos propósitos efetivos da meta política económica, social e financeira do seu Governo
no nosso País.
Que bom, .Sr. Presidente, quando o Governo puder realmente não apenas falar como fala no pronunciamento de Caracas, mas transformar em realidade aquilo que diz em Caracas; quando tivermos realmente uma sociedade
aberta; quando o povo realmente puder participar das decisões, da escolha
dos seus governantes, a começar pelo Presidente da República; quando a
política econômica e social não for ditada nos gabinetes fechados longe da
vontade popular, mas onde o povo possa realmente participar dessas decisões.
Que bom, Sr. Presidente, quando o Presidente da República, que fala no
exterior, e falando no exterior fala ao Mundo, dos seus propósitos e das suas
idéi_as com rela_ção à política democratica e a política sócio-económica, que
bom possamos vedsto traduzido em números, em fatos, em dados concretos,
em dados reais.
Votamos favoravelmente ao pronunciamento, esperando que um dia ele
não apenas seja um pronunciamento formal, mas sem sombras de dúvida, o
pronunciamento de um-Presidente que fala e pratica tudo aquilo que diz, e
torna realidade os fatos que hoje nada mais são do que um discurso muito
bem feito na fo-rma- e no contéudo, com o qual concordamos, mas muito longe da realidade do seu Governo para com o povo brasileiro.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) O Sr. Murilo Badaró (ARENA vra, para encaminhar a votação.

Continua em vótação.

MG)- Sr. Presidente, peço a pala-

REQUERIMENTO N• 498, DE 1979
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Com a palavra, para encamiNos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 I seja sub- nhar a votação, o Sr. Senado.r Murilo B~daró.
metida ao plenãrio em último lugar.
O SR. MURILO BADARÚ (ARENA - MG. Para encaminhar avoSala das Sessões, 12 de novembro de 1979. - Jarbas Pa..arlnho.
tação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É pena que o nobre Senador Pedro Simon tenha feito algumas ressalvas
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - De acordo com a deliberação do Plenãrio a matéria serã ap!eciada após o último item da pauta. para aprovar o requerimento que insere nos Anais o discurso de Sua Excelência o Senhor Presidente da República pronunciado em Caracas.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passaremos, pois, ao Item 2:
S. Ex• o julga perfeito na forma e no fundo, e faz votos para que as boas
Votação, em turno único, do Requerimento n9 463, de 1979, do palavras do Presidente da República brasileiro se transformem em bons atos
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do em favor do povo brasileiro.
A leitura desse pronunciamento, Sr. Presidente, que jã mereceu da minha
Senado Federal, dos discursos pronunciados pelos Presidentes Herrera Campins, da Venezuela, e João Baptista Figueiredo do Brasil, parte um comcntârfo na semana passada, quando analisava as extraordinãrias vantagens desta visita presidencial à Venezuela, demonstra que o Presino dia 6 de novembro último, em Caracas.
dente brasileiro afirmou para o mundo que o Brasil estâ procurando novas
Em votação o requerimento.
formas de convivência no campo internacional, e para que possa se apresenTem a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
tar com a indeclinãvel autoridade de uma grande nação, desdobra os seus esO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Para encaminhar a votação. Sem forços no sentido de remover os obstáculos institucionais que ainda antolham
revisão do orador.) - Sr. Pr~idente, nós votaremos favorãvel ao Requeri- o nosso desenvolvimento.
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É verdade que estamos longe do Ideal que teria sido sonhado por Simón
Bolívar, estamos longe ainda do ideal que nós todos sonhamos para a nossa
Pátria. Mas, não se pode recusar ao Presidente Figueiredo o sincero desejo de
remover esses óbices e estes obstáculos, superando antagonismos de toda natureza para construir uma nação próspera, justa e rica.
Esse discurso, Sr. Presidente, dito no foruffi internacional, equivale para
efeito da política intefna Como utn solene compromisso de honra, do mesmo
porte, da mesma altitude daquele outro compromisso ~e honra de fazer deste
País uma democracia. Este discurso equivale ao juramento de remover todas
as dificuldades que inibem a plena florescência da Nação brasileira, da sua
economia, do seu desenvolvimento. E muito em breve nós haveremos de certificar que estas boa~ palavras, aplaudidas pelo correto Senador Pedro Simon, se transformaram em boas ações, em atos concretos em favor do povo
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o apro:vam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovasfo.
Será feita a transcrição.

li a seguinte a matéria cuja transcrição é Solicitada:
DISCURSO DO PRESIDENTE HERRERA CAMPINS
DA VENEZUELA
Com profunda satisfação o povo e o Governo Venezuelanos estão recebendo a visita do Presidente de uma das mais importantes nações latinoamericanas, acompanhado de sua distinta esposa e de uma brilhante comitiva. Por isso, quero, eni nom-e do nosso povo, do Governo, de minha esposa e
no meu próprio, dai,~ Vossa Excelência ·as p1~is calorosas boas-v~~ da~. Entre
nossos dois países existe uma velha e Sólidá amizade que se t~afirm:arâ ·com
sua visita, benéfica também para a comunidade latino-americana, integrada
também pelo Brasil e pela Venezuela.
O nome do Brasil desperta na Venezuela sinceros sentimentos de afeto e
simpatia. Sua imensa extensão territorial, sua prodigiosa e multiforme geografia, seus incalculáveis recursos humanos e materiais, a pujança e o espírito
empreendedor de sell: laborioso povo, fidalgo e hospitaleiro, de cujas mãos
vem surgindo de rorma ilrtntêrrupta -·e~ segú~a l:J.ina impressionant~ organização industrial e cuja int~1igência tem -dado- Csplêndidos frutos noS ·diversos
campos das ciências, das artes e das letras e fazem dele um pais admirâvel.
Com essa grande naç'ão que Vossa Excelência- pl-eside temos mantido
uma tradição de cordialidade, amizade e colaboração. Temos levado a cabo,
em um clima de perfeita harmonia, a paciente e difícil tarefa de estabelecer
nossa vasta linha fronteiriça em uma remota e ineXPlorada região.
A história da amizade: venezuelanO-brasilefra remonta à origem de nossas pãtrias, durante a independência. Já na resposta qo Libertador Simó~J
Bolívar ao Senhor Luiz Diaz, enviado extraordinári~ e ·Ministro Plenipotenciário de S.M., o Imperador do Brasil; ao ser apresentado em Bogotá em 30
de março de 1830, se exPressava:
HO Império do Brasil, recentemente criado por seu ilustre monarca, é
uma das garantias mais poderosas que têm recebido as Repúblicas da América, no caminho de sua independência. Dando vosso soberano o formoso
exemplo de sujeitar-se espontaneamente à ConstituiçãO mais liberal fez-se
credor do aplauso e da admiração do mundo".
Esta citação textual ê especialmente oportuna nesta ocasião, porque o
Brasil estâ vivendo um momento análogo ao que mencionou o Libertador.
Assim como em 1830 o Imperador se sujeitou à Constituição mais liberal, da
mesma forma na atualidade nosso grande vizinho estâ realizando importantes transformações instituciónais que o incorpora de I')lodo significativo ao
processo de democratização que se estâ levando a cabo na América Latina e o
coloca entre os povos que afirmam a convicção de que a democracia e a justiça social são essencias para a cabal realização do ser humano, cujos direitos
devem ser garantidos em toda .sua plenitude.
A democracia, como forma política e de; vida.• supõe a organizaçãO social
do povo e sua participaçãÓ p~ra: à.lcançar o bem comum- através da justiça social e garantir, com sua presença vigilante, o pleno gozo da liberdade e o absoluto respeito aos direitos da pessoa.
A América precisa-de uma proveitosa estabilidade democrática que permita realizar, além dos formalismos institUcionaiS, a-s-fundas reformas sociais
que nossos povos esperam, em ação conjunta coro seus governos. A estabilidade, como valor político, adquire justificação e projeção enquanto permite a
institucionalização da liberdade e da justiça.
A democracia é o cámirihó preferível ·para a marcha de nossos_ povos,
para seu progresso e sua solidarieidade. Democracia é ordem com justiça e
progresso com liberdade.
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A ·amizade entre nossos dois países se tem mantido sem. ~n~çr~!Jpção, não
obstante a enorme distância espacial que separa as respectivas capitais.
Para dar testemunho eficiente do alto apreço em que tenho~ Senhor Presidente, as relações d-e toda espécie entre Venezuela e Brasil, em fevereiro do
presente ano, antes de haver assumido a Presidência da República e passando
por sobre qualquer tradição protocolar enviei a Brasília uma missão de amizade e aproximação, com o objetivo de dar testemunho direto da importância
e significação que atribuo 3.o Brasil, no contexto de nossas relações com os
países da América e do mundo, da admiração e afeto e cordial simpatia que
nosso povo venezuelano tem pelo povo brasileiro, do propósito de dar continuidade e vigência ao espírito de colaboração que anima as relações entre
nossos países e meu desejo de apoiá-las, estimulá-Ias, diversificá~las e
aprofundá-las nos campos em que for possível e orientá-las em todo caso
para o máximo benefício comum.
Q-uiados por uma vontade soberana de harmonia, reciprocidade e fraternal amizade, continuemos dando testemunho para a história do continente da
atitude de duas nações adjacentes que buscam e logram, através de uma aproximação fra.terna, as metas de urna ampla e positiva colaboração.
Senhor Presidente:
Entre outras aspirações que nos identificam, quero menCionar em primeiro lugar a crescente importância que damos aos processos de integração
latino-americana, convencidos de que é o caminho- mais adequado para enfrentar e resolver graves e Complicados problemas que afetam a comunidade
de nossos países e de conjurar os perigos que nos ameaçam. Essa vonta9e de
integração se traduz nos distintos pactos regionais e grupos de países com interesses comuns que nos· últimos tempos vêm se formando e que prometem
uma integração global no futuro, que torna realidade um dos maiores desejos
de Simón Bolívar: a forniação de uma _grande nação latino-àmericana, "a
maior na:ção do mundo~ menos por sua extensão e riquezas, que por sUa liberdade e glória".
A integração joga um papel decisivo no futuro de nossos povos, em seu
progresso e desenvolvimento. Cansado de competições desleais e de rivalidades sem fundamento, o mundo contemporâneo estâ convencido da importância decisiva da união e do intercâmbio. Este conceito estâ presente, com a plenitude: de sua eficácia, nas grarides · reafizações internacionais e convoca e mobiliza as forças criadoras de todas as nações. A integração tende em última
análise a ·r~alizàção ém éscaia·m:undial da justiça social para alcançar o bem
comum· universal,- Possível qua:nd'o todOs os povos exerçam ativamente seu direito ao acesso e desfrute da totalidade dos bens produzidos pelo desenvolvimento integrado e harmónico dos recursos humanos e materiais.
Entre esses grupos subregionais a que acabo de referir-me, quero mencionar, pelo que se refere à Venez1~':!.:., o Acordo de Cartagena, o Pacto
Subregional Andino, o Mercado Comum do Catibe, e pelo que concerne ao
Brasil, o Pacto Amazônico, de cres·cente extenSão e importância e; desde logo,
em âmbito maíor, a ALALC e o Sela. A existência. desses organismos e de
muitos outros aos quais estão incorporados nosSas nações, são .demonstrações evidentes do espírito de integração que nos anima. Para mim é muito
satisfatório notar a crescente participaÇão do Brasil qeste amplo e fecundo esforço que se está realizando em favor dos processos integracionistas latinoamericanos. Quero igualmente expressar a disposição do meu Governo,
·-quanto ao processo de ratificáção a que atualmente se encontra submetido o
J'ratado de Cooperação Amazônicá, piará estirinilar·a participação de nosso
País no vasto campo de cooperação que ali se ·contempla, convencido de que
esse trabalho é uma mostra clara do propósito de reencontro ·do Brasil com a
porção da América, e ninguêm pode esquecer que talvez tenha chegado o
.. Tempo Amazônico", para dar nome, em nossa América, ao Século XXI.
Creio tã.mbém oportuno destacar a excepcional importância que tem a
participação do Brasil na promoção de mecanismos e instrumentos de coordenação e concentração a nlvel regional, para que pretendemos ratificar as
·gestões iniciadas em Brasília pelo Sr. Presidente do Peru 1 me1,1 distinto amigot
o General-de-Divisão_ FranciscO Morales BCrmudeZ, no intuito de estabelecer
uma vinculação efetiva entre o Grupo Andino e o Brasil.
Existe um importante conjunto de interesses entre os. P,aises do Grupo
Andino e o Brasil com respeito aos problemas do desenvolvimento e da nova
ordem internacional, coincidências, a partir das quais é conveniente proporcionar entendimentos de maior amplitude, que expusessem às atuais correntes mudanças que requerem o esforço comum de toda a região,
Cremos que a intensificação dos vínculos entre o Grupo Andino e o Bra~
sil deverâ refletir-se no incremento substantivo do comércio, no impulso à
cooperação amazÔnica, a que ailtes fiz referência, e no fortalecimento das posições comuns que sustentam nossos países e as negociações econômicas mul~
tilaterais, o que deve explicitar-se brevemente em um diâlogo do Brasil com o
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Conselho de Ministros de Relações Exteriores do Sistema de Integração Andina, a ser instituído a 12 de novembro, em Lima.
No terre11o propriamente ditO de nossas relações comerciais, embora a
exportação para o Brasil de petróleo venezuelano tenha sofrido uma progressiva diminuição desde o ano de 1967, essa situação se está modificando com·
aumentos, também progressivos. Tenho firme esperança de que nossas relações no campo económico vão experimentar um poderoso impulso, não só
no que concerne -ao-petróleo, mas também em matéria siderúrgica, alumínio,
materiais radioativos, desenvolvimento de tecnologia apropriada para o
aproveitamento de petróleo pesado e nos terrenos energéticos e tecnológicos
em geral.
Múltiplos aspectos podem revestir nossa cooperação em favor de nosso
desenvolvimento comum, mediante um coordenado plano de cooperação.
Iniciativas de toda natureza podemos empreender em matéria de relações culturais e universitárias, graças aO intercâmbio dos autênticos valores espirituais de nossas nacionalidades, como as realizações s6cio-econômicas, históricas, científicas, literárias, artísticas, a: difusão de nossos patrimonios cu!~
turais, as visitas de personalidades e de grupos científicos e artísticos, e tantas
outras atividades que cabem dentro deste vastíssimo setor.
São muitCJs; senhor Presidente, os pontos de coincidência acerca da maneira de concebe_r _e interpretar as relações internacionais. Ambos aspiramOs ã
trabalhar com todo nosso empenho para remediar as inaceitáveis injustiças
que prevalecem no mundo de hoje, tanto na esfera internacional como no âmbito nacional e interno, pois não pode existir uma verdadeira paz social enquanto coexfstem a opulência e a miséria, enquanto se enfrentem o conhecimento e a ignorância, a generosidade e o egoísmo, a saúde e a enfermidade.
Por isso é tema fundamental do meu Governo: lutar sem tréguas com as armas da educação e da produção para superar a marginalidade social e os déficits sócio-eco_nômico-culturais e assim- avançar para a conquista do bem comum universal, mediante a vigência efetiva da justiça social, em am_biente de
liberdade e democracia.
Tanto no campo filosófico e doutrLnádo, como no pragmático da realidade econômica e social do mundo contemporâneo, estão claramente definidos os princípios em que há de basear-se a indispensável reestruturação das
complexas relações iilternãcionaiS -e os meios adequados para alcançar esse
objetivo. :t: preciso seguir, -no âmbito internacional, o caminho da união, da
conjugação de esforços, da confluência de vontades para lograr a solidariedade humana desejável e po_ssível. Unir-mos ê a legenda que está na ordem de
todos os povos qué aspiram conquistar "melhor qualidade de vida e um tratamento internacional mais justo que facilite seu progresso.
Todas estas aspirações se resumem na vigência efetiva, e não meramente
literal, do princípio de igualdade jurídica entre os Estados. A plena realização
dessa igualdade significa ó repúdio da vassalagem intelectual e de qualquer
outra natureza, o fim da dominação econômica de uns países sobre outros, a
desaparição de zonas de influência política, a definítiVa erradicação do colonialismo, o ·acesso tecnológico Crescente para evitar qualquer nova e sutil dominação, o comum acesso a bens que são patrimônió da humanidade e não
privilégio exclusivo de uns pocois. É esta a classe de igualdade; a que de verdade
pode ganhar o qualificativO jUrídica; é decidir, a quem tem seu fundamento na
Justiça, no Direito.
Desgraçadamente, todos os Estados não entendem em seu verdadeiro alcance estes conceitos. Não querem alguns dar-se conta que sua vigência não
beneficiaria somente -aos paíSes pobres e atrasados, uma vez que eliminaria as
possibilidades de perturbação da paz, ao fazer desaparecer os violentos contrastes, que são somente de ódio e rivalidade. Os países em desenvolvimento
querem viver sem protetores, porém-as grandes-potências não podem subsis·
tir sem amigos.
Tem sido na América Latina, a parte do mundo onde se iniciou esta mudança de orientação e onde se tem maiores projeções da atualidade. Sem presunção, podemos afirmar que foi neste novo mundo onde se plantou a semente que tem dado magníficos frutos à esfera internacional: aqui tem vigência a
solução pacífica das controvérsias, como conseqUência do predomínio do Direito sobre os ditados da força. Aqui; em suma, se operou a substituição paulatina dos pactos formais por comprOmissos de boé!- fé e que serviram de modelo para as Nações Unidas.
Ao proceder deste modo, a América se mantem fiel ao ideal bolivariano
projetado em definido propósito de digna, estâvel e civilizada convivência.
Nos corresponde agora converter esse sonho em princípio efetivo de harmonia~ em paz cooperativa e em solidariedade continental.
Excelentíssimo Senhor:
Nossos países estão empreendendo, em um momento propício, uma longa jornada p_or um caminh_o que forçosamente haverá de conduzi-los a um futuro promissor de solidariedade, de fecundas tarefas realizadas em comum,
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de união para o esforço, de coordenação de iniciativas. Cada novo cantata
entre representantes da Venezuela e do Brasil, em níveis distintos, tanto de ca ..
ráter oficíal co~o prívado, serâ uma nova jornada que nos aproxima para a
meta que no.s temOs proposto. A jornada que hoj~ iniciamos com- sua visita,
guardo a esperança de que significará um grande passo adiante.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Em tributo a esta convicção e como testemunho do reconhecimento de
seus dotes de estadista, de seus méritos individuais, da alta hierarquia de que
estã investido e de sua amizade para com minha pátria, vou condecorá-lo
dentro em breve com a mais alta distinção que a Venezuela oferece: Ordem
do Libertador em seu grau supremo, o colar, que só se concede aos Chefes de
Estado~ AS insígnias da Ordem que foi instituídá para honrar a memória do
Libertador Sim_on Salivar, pai de nossa pátria, por ter sido quem nos converteu em nação soberana e livre são o inais eloqUente de nossa leal e fraterna
amizade.
Senhoras, Senhores:
Convido a todos os presentes que estão sentados em torno desta mesa da
fraternidade venezolano-brasileira, nesta velha e tradicional Casa Amarela, a
erguer nossas taças em homenagem ao nosso ilustre visitante, a sua distinta
esposa e a sua brilhante comitiva: Formulamos os mais calorosos votos pela
felicidade pessoal do Excelentíssimo Senhor Presidente do Brasil, da Excelentíssima Senhora de Oliveira Figueiredo e de seus honrados acompanhantes, pelo êxito de sua gestão como governante, pelo bem-C:star, a felicidade e a democratização do nobre povo brasileiro e pelo crescente desenvolvimento da amizade e cooperação entre nossas duas pãtrias.
DISCURSO DO PRESIDENTE JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO
"Excelentíssimo Senhor Presidente Herrera Campins:
Recebo com especial emoção-as insígnias do colar da histórica Ordem do
Libertador, que Vossa Excelência acaba de me impor.
Do ponto-de-vista pessoal, Vossa Excelência me concede uma honra do
mais alto significado. No coração e no espírito de todos os brasileiros, seu
gesto generoso expressa um importante laço a mais entre nossos dois países.
Sinto-ni.e verdadeiramente feliz por ser o primeiro Presidente brasileiro a
vísitar Caracas.
O encontro entre a Venezuela e o Brasil transcorre sob o signo da amizade e da união, como o confirma a aColhida fraterna que estamos recebendo
em seu país.
Vossa Excelência, Senhor Presidente, representa as melhores tradições
de seu pafs e da América Latina. Sob sua direção, a Venezuela descobre caminhos efetivos de cooperação. Os valores democráticos que sustenta são marcados por sua preocupação constante com ajustiça social e com a causa da liberdade.
Nosso entendimento expressa a força da História e de ideais comuns.
Para um brasileiro, vir à terra de Bolivar e Miranda é o momento de reviver a
grandeza da luta pela independência. De retomar as esperanças bolivarianas.
De nelas reencontrar a inspiração das melhores e mais permanentes realizações.
Bolivar compreendeu, como poucos, as realidades de seu tempo. Pôde
expressar com clareza, força e originalidade únicas as aspirações políticas do
continente. E soube, como nenhum Qutro, através de sua vida de ingentes trabalhos, indicar os caminhos certos para fixar os ideais das nações latinoamericanas, na construção do progresso comum.
Na prática do relacionamento bilateral, o Brasil e a Venezuela entendem
e aplicam os altos ideais forjados no _início de nossa vida independente. Vencemos etapas importantes na criação progressiva da unidade latinoamericana e do relacionamento continental.
Defendemos a igualdade soberana dos Estados. A autodeterminação dos
povos, a não intervenção, a necessidade de solução pacífica de controvérsias,
e a luta contra todas as formas de hegemonia, são partes integrantes e identificadoras d_o comportamento internacional dos noss_os dois países.
Na luta pelo desenvolvimento económico precisamos de estabilidade
política, para construir a paz e a prosperidade.
Precisamos de sociedades mais justas. Capazes de dissolver os bolsões de
pobreza. De distribuir a riqueza de maneira mais equitativa. De manter efetivas e estáveis as formas de participação democrática.
A realização desses objetivos é a essência do ideârio latino-americano.
Nossa tarefa da hora presente é, portanto, integrar melhor. cooperar mais,
descobrir novas fórmulas de aproximação._
Empreendimentos comuns podem ser bem-sucedidos, como jâ está demonstrado. Mas há ainda muito a fazer.
Precisamos amiudar contactos no mais alto nível.
Nossa convivência regional deve ser exemplar.
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Senhor Presidente:
Porque temos confiança na justeza dos nossos ideais, poderemos superar
as atuaís equações internacionais de poder.
Porque conqamos na força de nossa ética, devemos ativar e aprimorar as
nossas formas de atuação no plano mundial.
Não temos pretensões exageradas, nem lições a dar. Temos, sim, a decisão de participar ã.tivamente nurn quadro mundial que afeta em profundidade
cada um de nós.
Não preciso lembrar o papel histórico da América Latina no diagnóstico
do desequilíbrio do sistema econômico internaCional e na proposta para a sua
reordenação. Chocante, hoje, é só escassa repercussão desse esforço.
Chocante, da mesma forma, é o neoprotecionismo dos paises industrializados. Trata-se de modalidade nova e sutH _: inaS-tlão menos efetiva __;.de
coibir a presença dos países em desenvolvimento na ec.onomia internacional.
Entendo essa situação como-deSafios novos à nossa imaginação. Queremos compartilhar nossas preocupações com a Venezuela e os outros· países
latino-americanos. Desejamos aprofundar o exame, nos foros apropriados,
de altermltivas e de soluções. Sabendo, porém, que uma das principais, dentre
elas; é a determinação comum dos países em deseôvolvimento de criarem estruturas e processos autônomos de aproxiMação.
No quadro dos problemas contemporâneos e do estabelecimento de uma
nova ordem econômica internacional, não devo deixar de.referir-m~ _à questão da energia. Seus efeito·s são inegavelmente dramáticos, sobretudo para
um pafs das dimensões do Brasil.
A análise serena e equilibrada de suas causas e conseqUências põe em relevo, entretanto, as numerosas oportunidades !=te interc.âmbio comercial e financeiro, abertas aos países em desenvolvimento.
Diferenças de potencial econômíco e tecnológico, ou de recursos naturais podem e devem ser exploradas em beneficio da solidariedade fundamental dos países em desenvolvimento. Sem limites rígidos, ou fórmulas préconcebidas. Mas como atitude nova, passível de gerar ganhos importantes a todos·nós.
No quadro da. crise energética, o Brasil optou por soluções novas e permanentes~ a partir de fontes renováveis. Nessa área, abrimo~noS, desde logo,
à cooperação com os demais países em desenvolvimento.
Senhor Presidente, considero ·a política internacional de nossos dias à luz
de seus vícios de origem.
A paz mundial assenta em formas precárias de equilfbrio de poder.
Continuamente, criam-se obstáculos à part~cij)ãÇ_ão dos povos em desenvolvimento no processo decisório de assuntos de seu interesse.
Nesse processo, cristalizam-se mecanismos impeditivos da decisão ampla
e aberta, ou se abandonam as considerações éticas fundamentais.
Aquelas mesmas decisões sustentam-se Pelo POdei-~ cOm o fim de manter
as suas estruturas. Assim, o ideal de relações entre Estados iguais transformase em pobre utopia.
Consequentemente, persistem zonas de tensões, em diversos pontos do
mundo. A operação dos mecanismos globais de poder tende, por sua vez,· a
agravar as crises e a entorpecer nossa busca de novos padrões de convivência
mais so-lidária.
As relações entre as nações devem ser amplas e sem preconceitos. Devem
basear-se invariavelmente nos princípios da não-inteivençãci e do respeito
mútuo.
Senhor Presidente:
Registro com satisfação especial, por iodas esSas razões, o esforço de
cooperação cada vez mais abrangente e variado, entre o Brasil e a Venezuela.
Fruto e espelho _da decisão renovadora e transformadora de nossOs povos, nosso intercâmbio comercial atingiu, no ano passado, o nível mais alto
de sua história. Sendo um dos mais expressivos de toda a ALALC, estâ longe,
contudo, de esgotar seu potencial, seja em volume, seja em diversidade.
Nesse contexto, assinalo, com especial agrado, a intensificação das vendas de petróleo venezuelano ao Brasil revertendo-se, assim, as tendências dos
últimos anos.
No campo da ciência e da tecnologia, estamos dispostos à cooperação
em amplitude pioneira e modelar entre nações em estágio similar de desenvolvimento. Pois entendo que os países latino-americanos podem encontrar
eles próprios, as soluções de seus problemas.
Nossas relações culturais devem também acompanhar o ritmo acelerado
dos demais entendimentos bilaterais, com iniciativas que contribuam para o
conhecimento recíproco dos valores humanos e culturais de brasileiros e venezuelanos.
O imenso desafio da Amazônia é outro denominador comum a unir o
Brasil, a Venezuela e os demais países participantes do Tratado de Cooperação Amazônica. A dimensão do problema. longe de nos intimidar,
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estimulou-nos a colaborar com afinco no desenvolvimento regional, com vistas à humanização crescente das âreas amazônicas nacionais.
Na Amazônia. o utgertte desafio é criar as tecnologias de produção e de
saúde, próprias a conciliar o desenvolvimento e o bem-estar das populações
locais com o equilíbrio ecológico da região.
Essa responsabilidade, eu a considero nossa. Dos países amazônicos. Irrenunciável e indelegãvel.
A firmeza de nossa determinação, nesse particular, tem sido histories·
mente proporcional à magnitude das dificUldades. Aí estão os milhares de
q1,1ilômetros de rodovias, ligando o Extremo Sul do Brasil a esta acolhedora
Caracas. Para trás, ficaram transpostos os rios c;:audalosos, a densa flor~ta,
os terrenos difíceis e as altas serranias.
Nesse processo, aprendemos a reunir capitais e a somar o nosso trabaHlo. E criamos têcnicas genuinamente ·sul-americanas,' para vencer os grandes
o~stáculos do desenvolvimento.
O Brasil e a Venezuela são países marcados pelo dinamismo. Nossa vontade de participar nos hegócios do mundo- como latino-americanos e cqmo
individualidades naçionais- requer relações internacionais claras, democrâticas e legítimas.
No plano interno, o Brasil vive uma intensa fase de construção. Evoluir
p·oliticamente, criar e distribuir riqueza numa quadra especificamente difícil
da conjuntura internacional não é fâcíl tarefa. Exige de nó's, brasiiC:irOs, sacrifícios enormes a par de límpida visão para criar soluções eficientes.
Promovemos a democratização política, ein completa sintonia com os
anseios maiores da Nação brasileira. As articuhições politicas se renovam. Os
canais de informação, acesso e participação estão abertos. A liberdade
amplia-se em todas as suas dimensões, no cotidiano. O país ganha riqueza
política. E ganha confiança.
As dificuldades desse processo não nos fe<:h~m para .o mun~o exterior.
Ao contrário. A política· externa de meU GoveÍ'rio está centrada no ideal do
universalismo.
Mais do que alternativa formal, o universalismo I;! filosofia de convivên~
cia. Baseia-se no respeito mútuo, na liberdade de enContros e na busca de benefícios comuns. Em su~ prátiCa, estã a essência de uma ordem internacional
efetivamente justa e democrática.
Não podemos faltar ao desafio dos dias de hoje. Vamos cimentar nosso
convívio. É o que nossos povos esperam de nós, neste momento.
Com essas palavras, permita-me, Senhor Presidente e prezado amigo,
convidar os presentes a erguerem suas taças pela prosperidade da Venezuela,
pela felicidade de seu povo, pela intensificação equilibrada das relações entre
nossos dois países e pela saúde de Vossa Excelência e da Senhora de Herrera
Campins.
Muito obrigado."

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 464, de 1979,
dos Senado~çs Itamar Franco e Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Senador Paulo
Brossard, proferido por ocasião do encerramento da VII Convenção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, no dia 4
de novembro de 1979.
Em votação o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÚ (ARENA- MG. Para encaminhar a votação ) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao Senador Paulo Brossard me liga uma velha, consolidada e profunda
admiração. Seu amigo de longa data, desde o tempo em que ambos éramos
deputados estaduais, aprendi a admirar sua inteligência, sua cultura, sua
combatividade e sobretudo seu indesrnentido amor ao Brasil.
No plenário do Senado Federal, ele faz jus à fama e à nomeada que pos..
sui, de ser um dos maiores parlamentares brasileiros de todos os tempos.
Essas palavras servem de exórdio ao pronunciamento que faço em nome
da Liderança da Maioria, no sentido de que deferiremos a inserção nos Anais
do seu pronunciamento proferido na Convenção do MDB, para não fugir à
velha regra da boa convivência parlamentar; mas, não poderíamos deixar de
fazê-lo, Sr. Presidente, sem as restrições que opomos às críticas injustas e desarrazoadas contidas naquele discurso feito na convenção do MDB.
Com estas restrições, não temos por que opor embargos à inserção dessa
oração nos Anais.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Peço a palavra para encaminhar
a votação, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Tem a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Hum_berto Lucena (MDB ~ PB) nhar a votação, Sr. Presidente.

Peço a palavra para encami-

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Somente podcrâ falar um
orador de cada partido; falou um da ARENA, terá a palavra apenas um do
MDB. V. Ex.'s decidam quem vai falar. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Sr. Presidente, pergunto a V. Ex• se além de um membro da Bancada não pode falar o Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Como L!dcr da Bancada, V.
Ex• poderã falar.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Para encaminhar avotação)- Sr. Presidente, são poucas as considerações que tenho a fazer neste
instante, para juStificar a inserção nos nõSsos Anais do magnífico discurso
que o Senador Paulo Brossard pronunciou na recente Convenção Nacional
em que o Movimento Democrático Brasileiro escolheu os seus novos dirigentes.
As palavras de S. Ex•, como se vê no script, foram constantemente entrecortadas de aplausos dos Srs. ConVencionais, numa demonstração inequívoca
de apoio aos conceitos emitidos pelo Senador Paulo Brossard, que, naquele
momento, secundando afirmações anteriormente proferidas pelo Preside~te
Ulysses Guirriarães_,__ _lançava um veemente protesto contra o chamado Proje·
to de Reformulação Partidária, que outra coisa não é, Sr. Presidente. conforme temos acentuado reíteradas vezes, senão uma proposição que visa. a extinguir os partidos políticos, notadamente o NIDB, o Partido da Oposição, atra·
vés de simples dispositivo legal, e bem assim criar condições para o adiamen·
to das eleições municipais de 1980, o que representa um enorme retrocesso
dentro dessa tão decantada fase de abertura politica em que estamos vivendo.
Por tudo isso, Sr. Presidente, aqui estão os nossos aplausos ao discurso
do Senador Paulo Brossard, cuja transcrição engrandece os Anais do Senado
Federal.
o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Continua em votação orequerimento.
Os Srs. Senadores que o aprova~ q~eir~~- conservar-se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
Serâ feita a transcrição.
~ a seguinte a matéria cuja transcrição é .solicitada:
O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Prcsidenie, Srs. Convencionais, somente por uma formalidade protocolar é que me encontro na tribuna neste
momento, porque mais e melhor do que se v~u e ouviu ao longo da Convenção hoje realizada não seria possívCI dizer e nem seria necessário proclamar. Foi decretada a extinção do MDB. Ainda no ano passado a eliminação
do MDB foi decidida pelos donos do poder. Eles imaginavam que ela pudesse operar-se pelo que foi denominado a sua implosão. E em lugar da projetada e esperada implosão do MDB, o que se verificou, em todo o País, foi um ressurgimento vigoroso desse partido. Imaginavam que o MDB, extamente por ser
um partido - e um partido livre - de oferecer, por isto mesmo, as variações da sociedade brasileira, que o MD.B pUdesse desagregar-se, quando
exatamente nessas diferenças, nessas variedades, que não são mais nem menos do que as variedad~ da Nação brasileira, é que reside a sua fortaleza.
(Palmas.) O MDB não ê um ser inanim3do, não ê um pedaço de pedra, não é
um mineral uniforme e homogênio, na sua expresSão morta. O MDB tem
todas as variedades e todas as palpitações da vida social, que é, naturalmente,
desigual e flutuante. (Palmas.) Eles esperavam que o MDB se desagregasse
ou que implodisse, segundo o eufemismo oficial. Mas o que aconteceu é que
ele, acutilado pelo arbítrio, mais uma vez, reagiu. E, diante da sua reação, o
poder, que é poder sem um voto popular, decretou então a sua eliminação.
Foi aquilo que alguêmjâ chamou de .. a solução final.'' Deveríamos ser extirpados coletivamente, extirpados depois que tantos haviam sido individual~
mente degolados. Por que essa obsessão?~ fãcil compreender. O MDB nasceu pobre e fraco, parecia um núcleo de náufragos. Quando o poder, os poderosos podiam tudo, houve alguém que resistiu, houve alguém que não se conformou, houve alguém que se aglutinou. Eram pessoas vindas de lugares diferentes, de origens bem· diversas, até antagônicas. parece que naquele tempo as
diferenças eram maiores do quC as semelhariÇi:i"s. Havfa 3penas ·um traço comum entre tantos homens diferentes. Era o amor à liberdade e a fidelidade à
democracia. (Palmas.) Só isto unia aquCles hOmens tão diferentes e tão desiguais. Parecia pouco, mas o fermento, a riqueza destes dois valores é tão
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grande que então começou a se operar uma coisa verdadeiramente milagrosa.
As figuras mais eminentes deste pobre partido começaram a ser golpeadas
pelo raio do arbítrio. Uma a uma foram rolando as cabeças que mais sobressaíam e quando se imaginava que o terror haveria de dispersar aqueles resistentes, parece que o terror tinha a virtude de fazê-los mais irmãos, mais próximos e mais solidários. (Muito bem! Palmas.) Desta tribuna da Câmara dos
Deputados o arbítrio arrancou, para não falar em outros nomes, cujas presenças eu vejo nesta sala, nesta sessão histórica, mas para não falar em outros
presentes, vou mencionar apenas o nome dos dois líderes da Oposição que foram arrancados desta tribuna pelo arbítrio: Mário Covas e Alencar Furtado.
E um Deputado é naturalmente inviolável, o líder de um partido tem uma
inviolabilidade especial e superlativa. Dois líderes do MDB, em momentos
diferentes, foram arrancados desta tribuna, como se a supressão deles fosse
causar o pânico, o desespero, a desesperança, n.o seio da grei oposicionista.
Falei em esperança: houve tempo em que o MDB não tinha nada a.oferecer,
não tinha o direito sequer de ter esperança. Nem este direito ele possuía. Ã
medida que ia crescendo, vinha mais um golpe, para Ocaso, para a cir~
cunstãncia, para a emergência; foi assim aqui, foi assim ali, foi assim em toda
parte. Mas com tudo isto, quanto mais podado, quanto mais golpeado, quanto mais cicatrizes ele apresentasse, mais forte ele se ia tornando. Então os donos do poder imaginaram implodi~lo e o expediente falhou. Agora pretendem
eliminá-lo, através de leis, como se a lei pudesse extinguir os partidos políticos, os partidos políticos que não foram criados por lei. A lei não pode
extinguí-los; os partidos políticos se formam obedecendo aos preceitos da lei.
Os partidos políticos são extintos nos termos e nos casos da lei, mas a lei,
como norma geral, como norma impessoal, não pode extinguir partidos polí~
ticos, que não criou e muito menos pode o Governo fazêMlo. (Muito bem! Palmas.) O MDB não foi feito pelo Governo, o MDB não há de ser desfeito pelo
Governo. (Muito bem! Palmas.) Só aqueles que o fizeram podem desfazê-lo.
E a resposta à ameaça é esta convenção. Mas antes dela, Sr. Presidente, ainda
é preciso mencionar alguma coisa. Primeiro o expediente da prorrogação dos
mandatos, permitindo que as convenções fossem feitas ou viesses a ser feitas
não no prazo estabelecido pela lei, mas mais adiante. Diante desta facilidade
oposta pela maioria, como reagiu o MDB? Convocou as suas convenções
municipais e desta forma, enquanto o partido oficial adormecia no regaço do
Governo, o MDB renoVou seus diretórios pelos municípios brasileiros. Depois, com toda ameaça de extinção pendente, e com toda a massa publicitária
que dia a dia caía sobre a nação inteira que nunca antes vira coisa igual ou
parecida, o MDB realizou suas convenções estaduais. E elas foram manifes.
tações de uma vitalidade impressionante. Durante meses, toda publicidade
anunciou dia e noite, noite e dia que os p-artidos estavam extintos, que o
-.rvibB estava dissolvido. Chegamos, afina, a este dia memorável, a este dia
histórico de 4 de novembro, quando se reuniu a Convenção Nacional do
M DB, e então foi dito que era um Velório, um velório de primeira classe que
estava sendo preparado, e então foi dito, com todas as galas da publicidade
desmedida, que era a última ConvençãO do MDB e o que vimos foi a maior
Convenção do MDB. (Palmas.) E o que vimos foi 3lguma coisa que eu diria
mais do que uma Convenção, porque foi uma impressionante festa cívica de
que durante todo o dia de hoje esta Casa foi teatro, iril.presisionante festa cívi~
ca como eu nunca vira outra parecida. E é por isto que hoje o MDB sereconstítui elegendo uma nova direção, um novo diretório, um novo gabinete,
para dizer aos donos do poder que ele não vai se deixar extinguir, que ele vai
permanecer, porque os seus compromissos e os seus deveres para com a Nação
ainda não foram resgatados, e ele tem, antes de ser extinto ou de extinguir-se,
de devolver o Brasil aos brasileiros. (Muito bem. Palmas.) Estou convencido,
Sr. Presidente, de que, olhado pela ótica oficial, realmente não há outra solução: é preciso·ex.tinguir o M_Q_!3, porque quanto mais ele é castigado, mais
ele cresce, de eleição para eleição, enquanto que o partido que teve todas as
graças, todas as bênçãos, todos os afagos oficiais, de eleição para eleição, de
grande e gordo que era, vai minguando e tornando-se raquítico; aquele ffiiserâvel partido, pequeno, pobre e débil, aquele partido de refugiados, de nâufragos, de eleição para eleição, cresce, aumenta, se empluma, enrigece e toma
uma atitude varonil, uma atitude na qual o Brasil de amanhã se vê, se encontra e, então, os grandes interesses nacionais e internacionais, que encontraram nessa situação que aí estâ o seu anjo protetor, temem o acesso do MDB
ao poder neste País. (Muito bem. Palmas.) Quem não sabe que no dia em que
o MDB for governo neste País não se repetirá um caso Jari, por exemplo?
(Muito bem! Palmas.) Quem não sabe disto? Quem não sabe? Não, no dia em
que o MDB for Governo, o Governo será para servir o Brasil e os brasileiros,
(muito bem! Palmas), aberto naturalmente à contribuição estrangeira, venha
de onde vier, mas sempre colocando o interesse nacional acima de tudo.
(Muito bem! Palmas.) Há muita gente, nesta altura, que quer realmente a ex_tinção do MDB, e para evitar que o MDB chegue ao poder só mesmo
extinguindo-o, porque, senão, não hã força humana que tenha este poder e
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esta virtude. (Muito bem! Palmas.) Não precisava estar a falar, porque isso
que estou dizendo ê o que cada um sente, é o que cada um vê. Vou encerrar,
Sr. Presidente, mas não posso, ou não devo fazê-lo, sem antes render uma homenagem, desnecessária tambêm, como as minhas palavras foram até aqui
desnecessárias. A Convenção escolheu um Diretório, o Diretório escolheu
uma Comissão Executiva, e à sua testa encanta-se reconduzido o Deputado
Ulysses Guimarães. (Muito bem! Palmas.) Bastaria este fato para que tudo
tivesse sido dito. Ele vale mais do que as palavras, especialmente pela impressionante unanimidade com que a recondução se operou. Mas, neste momento, por que não ressaltar as excepcionais qualidades de dirigente partidãrio
que consolidou ao longo dos anos, dos infortúnios, das ameças, por que não
salientar, para louvar e aplaudir, a firmeza, a lucidez, a galhardia, a energia, a
exemplaridade com que se comportou o Presidente do partido desgraçado
deste País? O outro era o maior do Ocidente, este era o desgraçado. Eu não
direi, Sr. Presidente, que V. Ex• tenha todos os méritos, porque é difícil dizer
quais são aqueles que têm méritos, porque a verdade é que todos têm méritos.
E quem não sabe que às vezes os mais humildes têm méritos maiores do que
alguns que parecem ser mais eminentes? (Muito bem! Palmas.)
Este partido não pode ser extinto, porque este partido não tem dono.
Este partido realmente não tem dono, é um impressionante condomínio cívico que pertence à Nação brasileira. (Palmas). Mas se é verdade que este partido não tem donos, se é verdade que este partido não tem sequer chefes, este
partido tem tido um presidente que estã à altura de um esforço nacional que
o MDB vem mantendo para cumprir o seu dever para com a Nação e para
resgatar uma época de opróbrio, uma época de baixeza, uma época escura,
uma época suja. (Muito bem! Palmas). Os cães foram soltos à rua para que
Ulysses Guimarães não falasse, mas a cachorrada não foi capaz de calar a
voz de Ulysses Guimarães. (Muito bem! Palmas). Cavalos foram tirados das
estrebarias para ameaçar o povo, mas a cavalhada não foi capaz de impedir
que a voz de Ulysses Guimarães foSse ouvida pelo Brasilt (Muito bem! Palmas). Cortes de luz foram feitos para que o som não pudesse ser transmitido,
para que a escuridão impedisse que o MDB se reunisse na praça pública, mas
os cortes de luz não foram capazes de impedir que Ulysses Guimarães e que o
MDB falassem ao Brasil. (Muito bem! Palmas). Até um processo criminal foi
tentado contra o Presidente do MDB, e por unanimidade de votos o Supremo Tribunal Federal considerou inepta aquela tentativa. De modo que o Presidente do MDB atingiu hoje, no panorama político do Brasil, um relevo tal
que a sua projeção transcendeu às fronteiras- brasileiras. (Muito bem! Palmas). Não é apenas a projeção de sua personalidade, são os milhões de brasileiros que falam pela sua boca, são os milhões de brasileiros que o mundo
sabe que falam pelos lâbios do Presidente do MDB. Isso não aconteceu de repente, foi como um aluvião. Aluvionalmente a sua personalidade política foi
crescendo, crescendo, crescendo até atingir o pináculo que hoje atinge ao ser
reconduzido, por unanimidade dos seus companheiros, para continuar dirigindo esse partido que outrora foi o desgraçado e que hoje é a própria esperança do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 465, de 1979, do
Senador Hugo Ramos, solicitando a transcrição, nos Anais do .Senado Federal, do discurso proferido pelo Professor Gilberto de
Ulhóa Canto, ·por ocasião da abertura do l9 Congresso Brasileiro de
Direito Financeiro.
Em votação o requer"irnento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transci-ição.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
1• CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO FINANCEIRO
Discurso de Gilberto Ulhôa Canto, na Sessão Inaugural
Ao promover o 1\"' Congresso Brasileiro de Direito Financeiro, a Associação Brasileira de Direito Financeiro pretendeU reunir juristas, 8.dministradores tributários) economistas, empresários, políti~os 4! todos que, voltados a
quaisquer setores da atividade humana, pudessem trazer colaboração ao estu~
do da estrutura tributária mais adequada ao Brasil.
O sistema fiscal assume, nos dias atuais, importância quase decisiva para
o desenvolvimento econômico, a distribuição da riqueza e o progresso social.
Também neste ponto, a História se_ repete, mostrando que hoje, como na antigüidade e na Idade Média, a distribuição da carga tributãria entre as diversas camadas da população exerce considerável influência sobre o comportamento das coletividades.

Terça.feira 13 5873

O País trilha um caminho extremamente árduo, inçado de dificulQad~::s
de toda ordem: umas inserem-se naturalmente no contexto do atual ,tãgio
da nossa evolução como potência emergente; outras decorrem da conjuntura
mundial resultante da chamada ucrise do petróleo"; e hâ as que provêm da
passagem, a. bem dizer súbita, de um regime político contido para outro que
se deseja c-ompletamente aberto. Mudança esta que, já se esperava, viria tr,.
zer certa perplexidade, afetada ou real, diante dos limites que existem ":"r:' ..e a
liberdade e a desordem, a democracia e a licenciosidade.
Os responsãveis pela formulação do pensamento dos e:,ruoos atuantes d:.:sempenharão relevantíssimo papel durante todo o decorre: da fase de transição pOlitica já iniciada. Deles é de esperar-se que saibam plasrr.dr a conduta
de modo que se compatibilize com o exercício dos direitos fundamentais de
cada indivíduo ou de cada categoria de pessoas, sem usurpação de iguais direitos de terceiros. O instrumento mals eficiente de m~di-Ios, quando eventualmente em confronto, assegurar~lhes o respectivo uso em toda plenitude é,
e sempre serâ, a lei. Observã-la e fazer cumpri-la ê dever irrenunciável de todos, primordialmente, dos responsáveis. pela administração pública. A lei não
se revoga por desuso, e menos ainda por impopularidade ou ineficácia; ela
continua em vigor, enquanto não alterada ou suprimida pela forma prescrita
na Constituição. E, portanto, nossa preocupação, como juristas, ver as leis
respeitadas e sua observância imposta, pois não se tem notícia de rc:gime em
que a liberdade ou a democracia tenha podido prescindir de uma ou outra
coisa.
De outro lado, é patente aos olhos de todas as pessoas sensí\'eis acs
problemas nacionais, que a perda do poder aquisitivo do cruzeiro vai tornando cada vez mais oneroso o custo de qualquer programa que vise a atalhar e
inverter a tendência da curva ascensional da inflação, sendo certo que continua a prevalecer o preceito clássico de que nesse sentido nada se consegue
sem o emprego de penosa c_onstrição. As pessoas de menor capacidade econômica não podem suportar qualquer parcela adicional de sacrificio, e isso se
tornou de tal maneira claro que já_ é inadiável a reformulação dos pressupostos em que se baseia o relacionamento do capital e o trabalho, até porque :;:,
momento ainda é propício à busca de soluções racionais e práticas, com total
prescindência da intromissão_ ideológica_ dC?s conhecidos manipuladores Cv
sofrimento coletivo, para cuja eliffiinação prometem a alternativa sociafõ:,t ... ,
de tão constante como expressivo insucesso em todos os países onde foi expe:.
cimentada. O nosso esforço durante os dias deste conclave certamente produzirá um acervo amplo e importante de sugestões e idéias sobre os rumos a seguir na adaptação da estrutura nacional ao modelo que melhor atenda aos
propósitos econômicos, sociais e-políticos que todos temos em mira. Reúnese, aqui, a nata dos tributaristas brasileiros, e a eles se juntam empresários,
administradores fiscais, políticos militantes, profissionais e estudiosos de
ovações e disciplinas afins do DireitO. -E todos certamente se dispõem a contribuir com a aplicação do seu tempo e o oferecimento do seu trabalho, no
que sem dúvida se afirmarã como um expressivo exemplo de colaboração e
serviço em prol da coletividade.
Certamente, hã mudanças que o sistema tributário nacional precisa sofrer. O sentido e a medida de tais mudanças ainda não parece que estejam claramente determinados pelo consenso de opiniões representativas e respeitáveis. Queixam-se os Estados e os Municípios da pequena margem que lhes foi
deixada para a instituição e disciplina de tributos próprios, e é muito provável
que essa queixa seja procedente. Cumpre, porém, não perder de vista o fato
de qu~ para saciar as necessidades erariais de todos os entes políticos há apenas um único cootrib_uinte, e a sua capacidade de pagar tributos ê necessariamente limitada. Por outro lado, a União Feder:il deve devolver aos Estados e
aos Municípios uma parcefa relevante do que aÍ'recadar nos respectivos territórios, pois em verdade, os esforços e a aplicação de meios financeiros destes últimos contribui para tornar possível a criaçãO da riqueza que gera a receit_a federal. Não se esqueça, ademais_, que um dos critérios informativos da divisão
de recursos tributários federais com Estado e Municípios que prevaleceu
na reforma tributária de 1965- o da partilha segundo fórmulas meramente
redistributivas, e não de retorno de parte do produto arrecadado no território
dos participantes - deve ser mantido, como forma de redução da di1:1t::incia
que separa os Estados ·e Municípios prósperos dos menos desenvolvidos.
O Brasil vive dias de dificuldade, mas não vemos r~ão alguma para pessimismO quanto ao seu fUturo e destino. Basta que não haja esmorecimento,
mas esforço, determinação e ânimo -de dar à Pãtria e à coletividade que nela
vive, cresce e trabalha algo mais do que aquilo que nos. é e::tigido pelas suas
leis; ê preciso que cada um esteja pronto a dar ao País o que for necessário
para a sua grandeza, o seu progresso e a paz e tranquilidade de seus filhos.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 5:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 850, de 1979), da Emenda
do Senado ao Projeto de L.~i da Câmara n9 lO. de 1979 (número
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Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
3.208/76, na Casa de origem), que altera dispositivo da Consolidisposições em contrãrio.
dação das Leis do Trabalho.
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 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dós Deputados.
15 a seguinte a redação final aprovada
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 10, de 1979 (n' 3.208/76, na Casa de origem).
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
EMENDA N• I
(corresponde à Emenda n• I -

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 33,
de 1979 (n' 2.415/76, na Casa de origem), que dá nova redação ao
parágrafo único do art. 27 do Decreto~lei n9 7.841, de8 de agosto de
1945 - Código de Águas Minerais, tendo
PARECERES, sob n•s 717 e 718, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~
dade; e
-de Saúde, favorâvel.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Em votação..
Dê-se ao art. 1" do Projeto a seguinte redação:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
"Art. 19 O número I do§ }9 do art. 257 da Consolidação das Leis do
(Pausa.)
Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
Aprovado.
Art. 257. . ........ ·--··-· .............................. .
A matéria vai à sanção.
·····················•·•»••······················
§ ,,
E o seguinte o projeto aprovado
1 - Prova de idade entre 21 e 50 anos."
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

CLS)

Item 6:

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1979 (n9
1.123(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera disposições do Decreto-lei
n9 167, de 14 de fevereiro de 1967, tendo
PARECER, sob n' 852, de 1979, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, de
acordo com o art. 318 do Regimento Interno.
A matéria voltarã à Câmara dos Deputados.
E o seguinte o substitutivo aprovado
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei d~ Câmara n' 39, de 1979 (n' 1.123j79, na
Casa de origem).
SubstituaMse o presente Projeto

pe~o

seguinte:

Altera disposições do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de
1967.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Ficam acrescidos ao art. 60 do Decreto-lei n9 167, de 14 de feveM
reiro de 1967, os seguintes parágrafos:
.. Art. 60.
§ I" O endossatârio ou o portador de No ta Promissória Rural
ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro
endossante e seus avalistas.
§ 2• É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas ffsicas participantes da
empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.
§ 39 Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou
pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas ffsicas participantes
da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.
§ 49 Às transações realizadas entre produtores rurais e entre
estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores."
·
Art. 29 Acrescente-se o seguinte a:rtigo, de n9 61, renumerandoMse em
seqUências os deMais:
"Art. 61. O acolhimento de Notas Promissórias Rurais pelas
Instituições Financeiras dependerá de prévia emissão de Cédula de
Crédito Industrial, regulada pelo DecretoMiei n9 413, de 9 de janeiro
de 1969, pela empresa compradora, ou de contrato, quando a emiM
tente não exercer atividade industrial, de valor global correspondente às Notas Promissórias Rurais que serão emitidas.
Parágrafo único. O presente art"igo não se aplica às transaçõcs
entre produtores rurais ou entre estes e suas cooperativas."

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1979
(n' 2.415/76, na Casa de origem)

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei n9
7.841, de 8 de agosto de 1945 -

Código de Ágnas Minerais.

O Congresso Nacional décreta:
Art. J9 o·paiágra"fo único do art. 27 do DecretoMlei n9 7.841, de 8 de
agosto de 1945, passa a ter a seguinte redação:
Art. 27.
Parágrafo único. Em relação às qualidades higiênicas das
fontes serão exigidos, no mínimo, quatro exames bacteriológicos
por ano, a cada trimestre, podendo, entretanto, a repartição fiscalizadora exigir as análises bacteriológicas que julgar necessárias para
garantir a pureza da água da fonte e da água engarrafada ou embalada em plâstico."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 8:

Discussão,__em segllndo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
268,.de 1979, do Sr. Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao incisO VI II do art. 69 do Código de Processo Penal, tendo
PARECER, sob n' 851, de 1979, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redação do'vencido.
Em_ discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada,
sendo o projeto dado como definitivamente aprovado, de conformidade com
o art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara doS Deputados.

15 o seguinte o projeto aprovado
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n' 268, de 1979.
Dá nova redação ao inciso VIII do art. 69 do Código de Processo
Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 9 O" ifiCiso VIII do art. 69 do Código de Processo Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6•
VIII- ordenar a identificação do indiciado pelo processo dactiloscópico, se possível, salvo quando portador de Carteira de Identidade, expedida por estabelecimento oficial, e fazer juntar aos autos
sua folha de antecedentes."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de Sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 9:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
267, de 1976, do Senador Itamar Franco, que estabelece critérios

Novembro de 1979
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para a aprovação ·de pr9jetos florestais, e dâ outras providências,
tendo

PARECERES, sob nos 589 a 591, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade;
-

da Agricultura, contrArio; e

-

de Finanças, favorâvel.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 9.11.79, tendo adiscussão adiada para a presente sessão, por deliberação do Plenãrio.
O Regimento Interno, entretanto, no§ 29, do art. 310, permite um segundo adiamentq por prazo não superior a 30 dias.
Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte

REQUE!UMENTO No 499, DE 1979
Nos termos do art. 310, alínea "c", do- Regimento Inteino, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 267, de 1976~ a fim de
ser feita na sessão de 14 do corrente.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1979.- Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

De acordo com a delibe·

ração do Plenário, a matéiia figufafã na Ordem do Dia da sessão de 14 de novembro corrente.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 10:

DiscUssão, em tUrno único, do Projeto de Resolução n9 108, de
1979 (apresentadç pela Comissão' de Economia como conclusão de
seu Pafe·cer n9 879·, de 1979), q·ue· autoriza a Prefeitura Municipal de
Guarujã (SP) a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito
milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete
cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo

PARECER, sob n' 880, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-

dade.
Em discussão o projCfo, em turno único ..
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso para discutir a matéria.
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nhos que hoje continuamos trilhar. E S. Ex• não mudou, porque tenho assistido aqui e vãrias vezes dei o meu testemunho de que ele çontinua aquele mes~
mo intrépido, aquele mesmo entusiasta, aquele jovem que ambos éramos, na·
quela época, propugnando por uma filosofia de Governo que tivesse como
base, como fundamento o município, filosofia que ambos denominados de
municipalista. Senador Dirceu Cardoso, os municípios não têM outro caminho senão o de recorrerem aos empréstimos dentro da sua capacidade, ainda
de endividamento, porque não podemos, o Senado não pode conceder empréstimos aos municípios que jã tenham se exaurido e ultrapassado a sua capacidade de endividamento. Para isso é que as Comissões Técnicas examinaram os balanços, as exposições, os objetivos propugnados por aquelas comunidades. E foi isto que aconteceu às Comissões de Finanças e de Economia,
todas elas estudaram detidamente a situação de cada município, para pode·
rem elaborar o seu índice de endividamento. Não chamo V. Ex• de incoerente porque nunca ouvi nesta Casa, no pouco tempo que aqui estou e na outra
do Congresso Nacional em que fui colega de V. Ex•, nunca ouvi um pronun~
ciamento que eu pudesse chamar V. Ex• de incoerente; apenas não compreendi ainda e busco perguntar a mim próprio quais as razões que levam
V. Ex.• a ess·a posição sistemática. Então, faço-lhe um apelo em nome dos
municípios e da filosofia que ambos defe..Tldemos -eu e V. Ex• somos muni·
cipalistas e digo a V. Ext~ que, acima de siglas partidárias, acima da minha
própria posição partídária; a filosofia que defendo dentro do regime democrâtico é a filosofia municipalista - peço-lhe inesmo em fazendO um apelo,
em nome daqueles 20 anos de fidelidade a este movimento, que não magoe
mais estas municipalidades que estão sofridas, estão exauridas, estão empobrecidas e que precisam desses empréstimos para realizar alguma coisa
para atender às aspirações mais legítimas da sua comunidade. DescUlpe-me o
aparte longo, mas tenho prazer em debater com V. Ex• E volto, se V. Ex• me
permitir: porque tenho prazer e alegria, porquanto aPrendo discutindo coin
V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB~ES)....:. Agradeço o aparte de V.
Ex•.
O seu aparte não foi longo. A sua cOnversa é do tipo daquela de que nos
fala o poeta: ..são conversas que encurtam caminho". Portanto, V. Ex• pode
me apartear quantas vezes quiser. Nunca eu os acharei longos. São apartes
que encurtam caminho.
Sr. Presidente, de fato, longe de mlm a comparação, mas quero dizer ao
ilustre P"apa do filuhic~pa:fismo· no" nosso País ...

O Sr. Lomanto JÜnior (ARENA- BA)- V. Ex• é generoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- SC)- Sou justo, não sou gene·

orador.) - Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Na sessão de sexta-feira, de cuja pauta hoje tomamos conheCimento, o
Governo fez uma desova aqui no Pienãrio de 11 proposições de autoriZação
de empréstimos a Estã.dos_ e ·Municípios. ~
Foi das desovas mais numerosas, mais criad~ras, Sr. Presidente, daquelas que o Governo tem a iniciativa de remeter a esta Casa. Jâ fez uma de dezenove. Depois fez urna· de catorze. E, agora, na sessão de sexta-feirã, fez uma
de doze proposições, sendo que con,Íemplou dois Estados com 45 milhões de
dólares, empréstimo e.x.terno, e a Municípios contemplou apenas com 2 milhões e 569 mil cruzeiros. Convertendo o dólar em cruzeiros, na sessão de
sexta-feira, o Senado aprovou 4 bilhões de cruzeiros de empréstimos a Estados e Municípios. So numa sessão, o- generosO Senado pfasileiro aprovou
quatro bilhões de cruzeiros, Sr. Presidente, que vão inflacionar o inflacionado
ambiente monetário riacional.
Ê preciso chamar a atenção dos ilustres membros da Bancada do Governo, porque talvez tenham aprovado e não tenham tido o trabalho de somar a
quantia das proposições que aprovaram.

roso.
Sou comO aq_uele ateniense _que diz: uEu- petinã.n"eço em mim mesmo ou
na mesma posiçãO. Vós é_ que mudastes".J?evo dizer aqui aos meus colegas

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -

BA)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Não era meu desejo apartear
V. Ext~, mas V. Ex.• chamOu a atenção especificamente da Bancada do Gover-

do Senado, da ARENA e do MDB, que em face dessapletora de projetes que
jâ aprovamos e de outra massa de projetas que a cornucópia piesidencial vai
derramar na nossa pauta: são mais de cinqUenta que temos çie aprovar até o
dia 5...
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO) -.São quatro mil municípios,

Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ~ exatamente a isso que
eu quero chegar.
Sr. Presidente, esses projetps se destinam aos grandes municfpios. Aos
pequenos, nem a rriigalha que sobeja da mesa Os atinge.
Guarujã, em São Paulo, sabe a Casa o que é Guarujâ. Que município poderoso, potente, magnífico é Guarujã! Portanto, esses empréstimos são só
para aos grandes e poderosos municípios.
Sr. Presidente, o ilustre Senador da ARENA não precisa sangrar na veia
da saúde, para me dizer que são quatro mil munic!pio~. São quatro mil e hoje
vamos apenas a nove, de quatro mil, apenas novel Nem novecentos, nem noventa, nem nove mil! Nove, de quatro mil municípios. Os mais necessitados
não têm direito a emprêstimos ...

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um aparte

no ...

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- E vou chamar a atenção

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• não precisa dizer

também da Bancada da Oposição.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) -

rãpido, Ex'?

··~e

como se constitui para

mim um motivo de satisfação íntima debater com V. Ex•, que é. sem dúvida
alguma, um dos parlamentares mais lhanos, mais delicados, mais atenciosos
do debate parlamentar, eu não fujo e não perco a oportunidade de apartear
V. Ext~ O nobre Senador Dirceu Cardoso é um-muniCipalista histórico, ê.um
homem que encontrei; hâ mais de 20 anos atrãs,.trilhando nos mesmos cami#

nem rápido e nem longo; pode dar o aparte.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• conhece o Municfpio
de Regente Feijó, em São Paulo?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) - Conheço.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Não é um grande município.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não é um grande municí- . nas suas leituras, sabe o que é o município de Nova Lima, em Minas Gerais.
pio de São Paulo. Mas, comparado com os ~ossos, êgrande. V. Ex• foi o "PaOuço agora o aparte de V. Ex•.
pa" do municipalismo. Tem títUlo de cidadão brasileiro de quase todos os Municípios- do Brasil, o que nenhum Parlamentar· tem essa glória de ost~ntar:
O· SR. BENEDITO. FERREIRA (ARENA- GO)- Nobre Senador,
nem o Presidente da Casa, nem o Presidente eventual, nem o Presidente da V. Ex'" não estava no plenârio quando o nobre Senador Alrnir Pinto fazia,
Câmara dos Deputados, nem os Ministros do Exército, da Marinha e da Ae- aqui, um pronunciamento em que foi levantada a causa maior das dificulda·
ronáutica, nein 6 Presidente da República, nem o General Golbery, nem o des dos municípios, que seria, sem dúvida, a onda migratória, o despovoaChefe da Casa Civil, ninguém pode ostentar Csse crachã. V. Ex• é o homem mento dos municípios pequenos a fazer com que as'grandes cidades não cresmais diplomado pelos municípios brasilei_ros. Conhece a situação.
cessem, mas inchassem. Daí porque, Ex•, daí porque os municípios maiores, a
Sr. Presidente, nós não estamos- já disse isto e vou voltar a repeti-lo- exemplo também dos pequenos, porque depauperados pela nossa sistemática
não estamos dando autorizaÇão de empréstimo a todos. Na sexta-feira é que tributária, batem mais à porta do Governo Federal, vez que com este crescidemos a 9, porque houve uma desova de empréstimos, aqui, corno se fosse de- mento desordenado nas grandes cidades, nessa busca incessante do povo de
sova de sardinha, uma piracema de empréstimos do Governo. Na sessão de maior conforto e maior. apoio, jã que nãO encontra nas suas pequenas cidasexta-feira, em que aqui não me encontrava~ estava atendendo a deveres do des, demand~ os gr~ndes centros. V. Ex* viu há pouco tempo, como nós tammeu Estado, lá no meu interior, quando liguei -o rãdio e ouvi isso: foi só em- bém viinOs, quç a cidade de Nova Iorque foi declarada como inviâvel admi~
préstimo, o Senado só funcionOu empféStimos. PareCe que no salão nobre do nistrativamente, ou seja, toda a sua arrecadél:ção não dava mais para fazer
PaláciO do Planalto, na noite de sábado, beberam champanhe porque o Sena- face a seus encargos administrativos. Então ê natural, se V. Ex• refletir um
do se entregou, o Senado, di~o. a ARENA e o nosso glorioso MDB. Ambos pouco sobre este aspecto da questão, irã concluir conosco que é natural que
se entregaram. O nosso glorioso MDB também se entregou ...
as cidades maiores sofrendo essa angústia, essa Pressão democrática, tenham,
como tem a Capital do meu Estado, como· ocorre com a Vitória de V. Ex•,
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA. Fora do microfone) - Gostei
essa pressão extiaordinãria que Cria cada vez mais ProblemaS para os gestores
muito do glorioso.
munidpais. O certo, Ex•, é aqui19 _que todos temos proclaffiado aqui: é reforO SR. DIRCEOTARDOSO (MDB- ES)- Â unanimidade, Sr. Presi- mular a politica tributária, é modificar o C~digo Tributário Nacional, de madente, p9rque não estava aqui um Senador que votasse contra. E foi unânime; neira tal que os municípios Possam arrecada-r l!lals; que eles tenham uma parentão, beberam champanhe e parece que saudaram a independência dos po- ticipação maior no bolo, aí sim, seria resolvido o problema. Mas até lã V. Ex•
deres, lã, na ,noite de sexta-feira, comeinorando a aprovação, Sr. Presidente, vai conosco ter paciência e ter piedade dos nossos prefeitos, seja das cidades
de 4 bilhões de cruzeiros para 12 municípios apenas. Não são 4 mil; são doze grandes ou pequenas, deixe que eles consigam os financiamentos para atender
municípios: Se nós formos ler aqui, Caínpinas _::de fato, é um pequeno mu- os seus rnunicípes. Muito obrigado a V. Ex•.
nicípio brasileiro de São Paulo - Campinas para o qual nós "já derilos duas
ou três vezesl Sr. Pre~idente, guarde isso: até o dia 5 de dezembro nós vamos
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
voltar a dar outra vez a Campinas.
Ex•, nobre Senador, quC estã procurando.defenqer os interesses dos municíO Sr: Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Quanto maior a nau, maior a pios. Mas não está em jogo na mi.nha discussão.e no meu pronunciamento do
interesse do município. É muito mais profundo o meu objetivo, é o interesse
tormenta!
do povo brasileiro, é o interesse do-pobre brasileiro, do homem que vive do
O SR. DIRCEU CARDSO (MDB- ES)- E V. Ex• fala da terra que salário mínimo .. Esse é o meu interesse, riãO é nada de município, eu não esdeu o primeiro Almirante do Brasil, nós ouvimos isso a bordo da fragata de tou vendo aqui município, pode ser ~té o meu município· que vier aqui eu vou
Niterói há poucos dias. O primeiro Almirante foi à Bahia. E a proposta da lutar contra, Porque o meu raciocínio é este.
criação. do Ministério da Marinha foi da sempre leal e invicta Santa Câmara
Sr. Presidente, ontem nós jogamOs, no meio circulante nacional, por fas
de Santo Amãro.
e por nefqs, em dólares que vêm de fora, e dinheiro que vai ser jogado, 4 biO Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite um a par- lhões, na desova de sexta-feira. Hoje, nem cheguei a somar, são quatro projetes apenas, mas para graÇJdes mun"icipios.
te?
Nobre Senador, o meu raciocínio é este; estou com o Presidente- isto
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Antes de concluir o meu aqui estou falando com o MDB- Figueiredo, quando quer combater a indiscurso, darei o aparte a V. Ex'", mas é a V, Ex• mesmo a quem estou me diri- flaçãO, eu estou cOm ele. Estou com o Ministro Delfim N~tto quando prornegindo.
~e combater a_ inflação. Ma_s e~tou coritra todos aqueles que facilitam a inNós estamos dando, aqui, a poucos municípios, os de hoje são: Guarujã, flação. E isto é facilitar.
que V. Ex'" conhece. Já li no Jornal de Guarujá a estada do Senador Benedito
Não hã ninguém aqui qúe possa me explicar que isto não seja inllacioFerreira e exCelentíssima família lã nas praias de Guarujã, já ti isso.
nário, vou repetir iSso aqui pela nonagê:sima vez, o própi-io Ministro Delfim
É um municíPio- poderosíssimo, não é poderoso, é poderosíssimol
Netto condenou isto aqui, e os que estavam lã ouviram a interpelação que eu
Por que n"ão dar a um município pequeninho, como os de ·rá, do Pará, .fiz ao MiJ:!.istro, no m~nume"ntal auditório do Senado, que de seis em seis medo Amazonas, de Sergipe, do Espírito Santo, 'de Minas Gerais- são os gran- .ses ele abre as portas para uma grande solenidade da Casa, onde o povo brades municípios.
sileiro gastou milhÇeis, milhões, parâ fazer aquele moriumental teatro das
:grandes decisões <la Casa.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um aparte?
Interpelando o Ministro ele disse: ~inflacionário e.. eu vou fazer tudo
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Um instante, nobre Sena- para conter este pedido de empréstim4?, de autorizaçõ~s aos municípios.
dor; sofreie a sua curiosidade que lhe mostrarei outro dado interessante do
Quem esteve lá e Ouviu o Ministro Delfim Netto- eu não sei se V. Ex'problema.
este~e lã, talvez não estivesse- se itâO terla o_uvído.isto que eu ouvi com estes
O outro dado relaciona-se ao Município de Regente Feijó, p _outro, aPre- ouvidos q·Ue a terra há. de comer.
Nobre Senador, eu C()nheço a_sua voz, desde a velha Câmara, devo dizer
sidente Prudente, onde desembocam as boiadas no altiplano ~e Goiás pelo
nobre Senador Benedito Ferreira - onde desemhocam as boiadas. O pode- é das vozes que mais se ilustrar~m nesta Casa. Eu me lembro "quando veio o
rosíssimo Município de Presidente Prudente, que eu conheço, onde desembo- Deputado Benedito .Ferreira, veio pedra bruta, ~spero, contundente, cheio de
cam as boiadas do nobre Senador Benedito Ferreira e do ilustre Senador Sal- .arestas. Hoje vejo o S_enador .Benedito Ferreira, que vi na sessão passada do
danha Derzi, boiadas, Sr. Presidente, de trens especiais, vários trens especiais "divórcio, onde terçou ·armas e deu aulas de divórcio, como se fosse um jurista
desembocam em Presidente Prudente, boiadas do nobre Senador· Benedito de grande tomo.
Ferreira e do ilustre Senador Saldanha Derzi, município formidável, de. uma
potencialidade imensa.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO) -:I'; o convívio com V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• uma ligeira
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou dizer a V. Ex•, V.
observação?
"Ex• foi do~·hom~ns que mais progrediram aqui nesta Casa, intelec.tualmente,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDllJâ ouvirei V. Ex•..
financeiramente também, porque faz parte dos grandes da Casa, faz parte
Nova Lima, em Minas Gerais, outrO ·município que OnobrC"SenadO.r - dÕs homens, Sr. Presidente, que neste Pa(s têm capacidade de abatCr 500 bois
Murilo Badaró, de Minas Gerais, que c60.hece a terra mineira, palmo a pai- por hora. Por hora, Sr. Presidente, nas suas instalações inoxidáveis lá do No r~
mo, e disde o seu primeiro austro de vida rePublicana até os dias q~e correm, "te de ·aoiás.

ESr-

e

Novembro de 1979

Terça-feira 13 5817

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mas, Sr. Presidente, não me interessa o município, é o homem brasileiro.
Então convoco a ARENA para raciocinar comigo: todo o dinheiro que jogarmos a esta hora que o Presidente diz que quer combater a inflação, o Sr. Delfim Netto que diz que quer combater a inflaçãO, todo o dinheiro que jogarmos
no meio circulante, pode ser um tostão a mais, um tostão a mais do orçamen-- - to, é inflacionário.
Pode chamar o Lord Keynes, esse pessoal todo, Bulhões, Roberto Campos, ninguém me prova o contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Fazendo soar a campainha.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Toda a caterva dos grandes economistas do mundo dizem isso. Tenho lido isso. Então, o meu ponto
de vista é isso, Sr. Presidente, de sexta-feira para cão trabalhador brasileiro
ficou mais pobre um pouquinho. Por quê? Porque o Senado aprovou 4 bilhões par~ fazer obras em municípios de Sã\Paulo, Rio Grande~<?_ Sul, Paraná, Minas Gerais, os grandes Estados, os grandes municípios. E Campinas,
Presidente Prudente, Guarujã, Santos, Ribeirão Preto, etc ...
Campinas, Sr. Presidente, vou enviar um requerimento à Mesa solicitando quantos empréstimos já aprovamos de Campinas este ano. Campinas,
quantos?
Então, isso é a carga inflacionária do empréstimo. Isso aprendemos,
nobre Senador Benedito Ferreira, no primeiro- ano de Direito. Logo na pri-·
meira lição de economia o professor, às vezes ~·matão" de aula, e começa a
conversar sobre isso e enche três aulas c_om esse negócio de inflação.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller. Faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, vou con·
cluir. Sou contra, continuo contra e vou pedir verificação. Tem que ser asSini,
gota a gota, e há uns sobre os quais vou fazer referência especial, porque os
vereadores me mandaram.
Sr. Presidente, vou pedir verificação, neste, no seguinte, até o último dia~
mas como disse o médico, estou com o coração bombardeado e com a praga
que me rogaram é possível que eu entregue a alma a Deus e o corpo à terra
fria. Mas continuo lutando, Sr. Presidente, contra esses empréstimos inflacionários.
Quem me disse serem inflacionários foi o· Ministro Delfim Netto. Não
sou eu quem o diz mas o Ministro: .. Senador, vou ver se não mando mais isso; mando menos.
É o responsável por iss.o, e o SAREM que diz que é· inflacionário.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

noir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz CavalcanteMoacyr Dalla- Pedro Pedrossian - Raimundo Parente- Saldanha Derzi
- Cu!fha Lima- Evelásio Vieira- Henrique Santillo- Humberto Lucena
- JaiSon Barreto - Lázaro Barbozã - Leite Chaves - Pedro Simon.
VOTAM .. NÃO'" O SR. SENADOR:

Dirceu Cardoso:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Votaram "SIM" 31 Srs. Senado-·
res e ~·NÃO" 1 Sr. Senãdor. NãO há número para delibeiação. A votação fica
adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 11:
DiscUSSão, em turno úníco, do Projeto de Resolução n9 111, de
1979 (apresentado Pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 885, de 1979) que autoriza 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) o montante de sua dívida cons~lidada, tendo
PARECER, sob n• 886, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·Io, declaro-a encerrada, ficando avotação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em plenário, para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 112, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusãO de
seu Parecer n9 887, de 1979), que autoriza 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 trirtta centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n• 888, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. SenadoreS solicitando a palavra, declaro encerrada a
O SR. PRESIDENTE (Murilo Badaró) - Continua em discussão o discussão.
A votação da matéria fica diada para a próxima sessão ordinária, por
projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerra- falta de número em plenário.
da.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13:
Em votação.
Discussão; em turno único, do Projeto de Resolução n9 116, de
Os Srs. Senadores qtie o aprovam qUeiram permanecer como se acham.
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
(Pausa.)
seu Parecer n9 895, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aprovado.
Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Sr. Presidente, requeiro
milhões, quatrocentos e sete mil e trezentos e sessenta e três cruzeiverificação da votação.
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 896, de 1979, da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) ~-Vai ser procedida a veri- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicificação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
dade.
Nos termos regimentais, a Presidência SUSpende a sessão pelo tempo regimental a isso destinado e fará acionar as carilpaiõhas, para que os Srs. SenaEm discussão o projeto, em turno único.
dores se desloquem dos seus gasbinetes, se assim o entenderem, para o pleTem a apalvra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
nário. Está sUspensa a sessão.
O SR. DIRCEU CARDOSÓ (MDB _: ES. Para discutir o projeto: Sem
(Suspensa às 16 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho_ dito aqui que os projetas_ de empréstimos SOl:llente são para os
ras e 40 minutos.)
municípios grandes. Belo Horizonte é um exemplO deles . .E: o centro de graviO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ reaberta a sessão. Vai-se dade da área político-eleitoral do eminente Senador Murilo Badaró, Viceproceder à verificaçãO requerida, que será feita pelo processo de votação ele- Lider da Maioria.
trônica. Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando cm seguida os
Recebi de um vereador da Câmara de Belo Horizonte um material sobre
Srs.· Senadores. (Pausa.)
a distribuição de verba de publicidade da Prefeitura de Belo Horizonte, que
atinge a um volume fantástico. Não sei se é do conhecimento do nobre SenaProcedease à votação
dor Murilo Badaró, talvez não seja, talvez S. Ex• não tenha conhecimento
disto. Desejava mostrar que esses empréstimos- estamos enchendo de diVOTAM "'SIM" OS SRS. SENADORES:
nheiro as Prefeituras- para realizarem um plano de trabalho que no fim ... É
Murilo Badaró- Marcos Freire- Aderbal Jurema- Alberto Silva- duro, Sr. Presidente, pôr nas mãos de prefeitos desressarcidos para que eles
Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bern3.fdino Via- gastem em publicidade. Isto acontece, com Belo Horizonte, uma das cidades
na- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Gastão MUller- Helvídio Nu- mais irriportantes do PaíS: Imaginem uma cidade do interior, esses pequenos
nes- Henrique de La Rocque -Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- Le- grandes municípios do interior. Um desses municípios para comprar terreno,
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para implantar um parque de casas - vai adquirir um terreno ainda. Vão
desviar o dinheiro para outras aplicações, para publicidades, para a imagem
do prefeito, como se estã fazendo em Belo Horizonte. O dinheiro foi, a duras
penas, cedido como empréstimo pelo Governo Federal, através do BNH.
Sr. Presidente, esse nosso combate não é ao município, é um combate ao
empréstimo feito numa hora em que precisamos economizar. Se podemos
gastar apenas duas calças, gastemos só duas calças, não podemos gastar três
--porque inflacionamos.
Leio aqui, no O &tado de S. Paulo de ontem:

o- controle dos

meios de pagamentos
O Presiâerite do BanCO Certtral admitiu que, neste ano, os
meios de pagamento poderão ultrapassar as taxas de inflação.
.. Desde 1966, SO!llente em dois exercícios registramos um crescimento dos meios de pagamento superior à taxa de inflação, em
1975 e em 1978. Nos dois anos seguinfes houve nítida recrudescência da inflação."
Quando o meio de pagamento cresce, a taxa inflacionária cresce no ano
seguinte.
Todo·empréstimo que o GovernO e-sl:ã concedehdo ã municípios, nesta
hora, vai repercutir, no" ano que--vem,- nO crescimentO da taxa inflacionária.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Pois não.
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Como disse, aprovamos 12 projetes ria ses~ão de sexta-feira. E ouvi, lá
das barrancas do Rio Doce, à noite, a Voz do Brasil, Si-. Presidente; ouvi a
aprovação e Contei 12 projetas.
Hoje, temos 4, inclusive de Belo Horizonte. Recebi material da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, dando conta de que a corrupção lã, em base de
publicidade, estã sendo urna coisa nefasta. E é Belo Horizonte, a 30 minutos
de avião daqui do Palácio do Planalto. Imaginem as capitais distantes horas e
horas de avião. O dinheiro que estamos dando para lá é para publicidade; es·
tão gastando em publicidade, é o enaltecimento das figuras dos executivos
desses municípios-.
Hoje, Sr. Presidente, estamos vendo _aqui; não é só Belo Horizonte; é
tambêm Presidente Prudente, outro grande Município. Outro Município da
lista de hoje é Guarujã, em São Paulo. Praia, Sr. Presidente, uma renda brutal, uma cidade formada, magnífica, que recebe uma onda de turistas anuais,
uma coisa brutal, e assim por diante. São os grandes municfpios. Os pequenos
não participam do bolo do Presidente da República. Nem as migalhas que sobejam da mesa caem na rede desses pequenos municípios.
A h, sim! Se_houvesse um projeto do Governo mandando dar empréstimos a todos os municípios brasileiros, para arrebentar todos os brasileiros de
uma vez, ~r. sim. _Mas, dar aos grandes, Sr. Presidente, aos que não precisam! ... E para comprar tCrrenos, para comprar terrenos! O prefeito vai deixar
o ano que vem, daqui a um ano, daqui a dois anos; uns para comprar terrenos, outros, para fazer um parque; uns, para escolas, outros, para estradas,
etc.
Sr. Presidente, levanto agora uma questão de ordem: Se eu requerer à
Mesa os processos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, os
processos referentes a esses pedidos dos municípios, a Mesa poderia encaminhar, antes da votação deste projeto?

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Por acaso,- acaso que não é
dos maiores, confessO - tenho em mãos o boletim do Banco Central, de
agosto deste ano, e nele observo que a taxa de evolução dos meios de pagamento de 55% ainda não foi registrada, pelo menos dentro da amplitude aqui
dos números do Banco Central, que vem de 1966 até junho de 1979. A maior
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O Regimento não exige que
taxa registrada da expansão dos meios de pagamento foi a do ano de 1973, venha o processo. Exige, tãÇ~-somente, que venha o pronunciamento.
com 47%, e agora vai ser largamente batida com os 55% jâ admitidos pelo
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas, se eu requerer? O
Banco Centrai.
Senador reQuerendo. através da Mesa, a remessa dós processoS que insO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB ~ ES)- Muito agradeço o aparte truíram os pedidos de empréstimos de Guarujâ, de Belo Horizonte, de Preside V. Ex•, que é largamente ilustrativo. Ainda mais, se mantivermos, nesses dente Prudente, esses daqui da pauta de hoje, ele pode ter esperança de lograr
dois últimos meses restantes do ano, a mesma taxa inflacionária, ela chegará algum efeito? O_ projeto está em fase de tramitação.
a 70%. Vai ultrapassar toda a perspectiva e prospectiva deles.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Com licença, mas não perce·

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Pelo Regimento, a solicitação

bi as derradeiras palavras do nobre Senador. Não sei se V. Ex• disse: se sere- deveria ter sido feita por V. Ex• quando a matéria estava em tramitação.
Agora, pelo próprio Regimento, ela tem que entrar na Ordem do Dia de ama·
gistrassem as taxas de inflaçãq. Que taxas?
nhã, novamente. Não hâ mais tempo material para ser requisitado, se possíO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Essas que vêm ocorrendo vel, o processo do Fundo Monetário. Foge ao Regimento. Deveria ter sido
mensalmente. Nós tivemos meses de 8% na_ taxa de inflação.
solicitado na tramitação, V. Ex• perdeu a oportunidade naquela ocasião.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Senador, ontem fiz essa pro·

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas só tive conhecimen·

jeção. Nós 'terminamos o mês- de outubro com expansão dos meios de pagamento com um taxa de 56,6%, se não me engano, tendo sido a taxa de outubro de 5,3%. Pois bem, Senador Dirceu Cardoso. para que a inflação cheM
gue ao fim d_o ano em 70% cravados, basta que as taxas de novembro e deM
zembro sejam iguais a 4,3%. O que nesta alturajâ seria uma bênção dos céus,
se neste final de ano tivéssemos a taxa de_inflação em apenas 4,3%.

to hoje, quando vi na pauta. Nunca soube, pois não sou da Comissão de Finanças, nem da Comissão de Economia.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Foi lido no dia 12·9·79, em
plenário.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Desculpe·me. Sr. Presi·
dente, mas isso é lido aqui tão rapidamente pelo Sr. Secretãrio ...

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
Ex•, que reforça aquilo que. eu havia dito.
Então verificamos, Sr. Presidente, o seguinte: se nesses dois últimos meses as taxas se mantiverem nos mesmo níveis de outubro e setembro, atingiM
remos naturalmente a taxa anual a que se refere o ilustre Senador Luiz Cavalcante.
Sr. Presidente, atingida essa taxa; o ano que- vem~ a partir de janeiro, é
que sentiremos o peso da taxa inflacionária de agora, e que se vai sofrer o
peso da taxa inflacionária-- jâ disse aqui e vou repetir- não é o que ganha o
maior ordenado. O peso da taxa inflacionária recai pesadamente, maciçamente, naqueles que percebem salário mínimo ou abaixo do salãrio mínimo.
Aqueles é que serão esmagados diante da realidade das coisas; aqueles é que
terão seu dinheiro desvalorizadíssimo por Causa das taxas inflacionárias.
Jâ ouvi aqui, Sr. Presidente, ilustres Senadores da ARENA afirmarem
que isso não- é inflacionãriO, contrariando ou contraditando o que disse o Sr.
MinistrO Delfim Netto no auditório no Sen3.do, hã vinte dias. S. Ex• disse que
é iõflacion[fia a ConcesSão de empréstimo a Estados e Municípios. Está havendo dez a doze mensagens por dia, solicitando empréstimo, e ele queria diminuir este-número.
Pedem ao Senhor Presidente da República, que não quer contrariar o
político de São Paulo, o gaúcho, o mineiro e o paranaense; e lança em cima
do povo brasileiro mais esses pedidos,

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -

É publicado no Diârio do

Congresso Nacional.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ainda vamos receber a
culpa de omissos; ainda vamos ser taxados de omissos. Donnientibus non sucurrit jus.
Mas, Sr. Presidente, vou requerer amanhã a remessa do projeto. Estou
informado de que nem o Banco Central, nem o Conselho Monetãrio Nacion~J, ninguém controla isso. Só procuram saber se o município tem a capacidade de endividamento etc., passam para a frente e aprovam o pedido de empréstimo. Estou informado disso.
Recordo-me de um projeto de empréstimo à cidade de Jundiaf, em São
Paulo, que suscitou aqui uma discussão violenta, o ano passado- dias e dias
de discussão - quando era Líder da Bancada o nobre Senador Franco Mootoro. E as informações foram contraditórias. As informações foram contraditórias.
Bem, Sr. Presidente, na sessão de amanhã vou entrar com um requerimento, pedindo o parecer do Conselho Monetário Nacional, para o caso de
Belo Horizonte de Presidente Prudente e Guarujã e o parecer do Banco Central, para Belo l:forizonte, Presidente P'rudente e Guarujâ, esses mUnicfpiosque solicitaram empréstimo, porque sei que hã urDa resolução no Senado que
estabelece exigências. Sei. Não estõu- fOra dísso. O nosso parecer firma~se
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sobre informações de parecer do Banco Central e do Conselho Monetário
Nacional. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, Sr. Presidente,
os órgãos encarregados, também, de conter a inflação, são eles que abrem as
torneiras e derramam mais inflação sobre inflação.
Continuando, Sr. Presidente, o que diz O Estado de S. Paulo de ontem:
..0 Governo riãO pretende reduZir "o volume do crédito, mas
apenas atuar sobre os fatores que contribuem para elevar a base monetária" - que é o caso - ..e paralelamente, devem reduzir as despesas e, notadamente, os gastos das entidades públicas, que sempre
têm que ser pagos em parte com recursos inflacionários."
Isso é a -inflação de que se fala todos os dias, os jornais falam, o Sr. Ministro fala, o Senhor Presidente fala, mas as mensagens aí estão às mancheias,
vêm às dezenas, Sr. Presidente, às dezenas. Estou informado, por funcionários da Comissão de Finanças da Casa, que jâ existem 50 mensagens em
tramitação 3.té o dia 5, 501 Se 8 deram 4 bilhões, as 50 que vêm por aí, nos últimos dias, fazendo o cálculo aritmético, chegarão a alguns bilhões mais de
dinheiro, que o Governo vai jOgar na fogueira da inflação. E quem vai pagar
não é o GoVerno; quem vai pagar é o- que ganh3. safaria míilinlo, o menor sa14rio; é o que paga o mais pesado preço, inversamente.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
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dessas empresas que não dão lucro, dão prejuízo ao Governo, e aí estão a
companhias siderúrgicas, as ferrovias, as companhias portuárias ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Sr. Presidente, já vou encerrar .
... as companhias de navegação, a PETROBRÁS, que manipula 150 a
180 mil barris que produzimos, o resto vem de fora. Compra por um preço,
vende mais barato a gasolina nos outros países, não sei o que fazem, o que sei
é que a chefia da empresa é formada por um grupo de eminentes brasileiros,
mas que incorporam também, quando saem de lã, aos seus vencimentos todas
aquelas vantagens até o final dos seus dias. Não nos dias cansados e tristes,
mas nos dias buliçosos e alegres, porque percebem todas as vantagens.
Sr. Presidente, então, a respeito do pedido de empréstimo de Belo Horizonte, vou remeter à Mesa amanhã, quer V. Ex• encaminhe ou não e, ainda
mais, quero que a Mesa do Senado também me responda isto: se estes pedidos de informação, que não -são encaminhados, figuram como pedidos de informação do Senador, porque precisamos registrar essa nossa manifestaÇão:
que solicitamos o pedido dos pareceres da Comissão, do Conselho Monetârio
Nacional e do Banco Nacional, a respeito dos pedidos de empréstimos
de Belo Horizonte, de Presidente Prudente e de Guarujã, a fim de que possamos dar o voto c_onsciente, se for votado amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Ainda em discussão. (Pausa.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Assim, Sr. Presidente,
Nenhum dos Srs. Senadores querendo mais discutir, dou como encerraquero crer que respaldando as nossas considerações e respondendo aos apelos da a discussão.
que me fazem, em nome dos municípiOs, eu -devo dizer que o que nós estamos
A votação fica adiada por falta de quorum.
sentindo é uma realidade muito maior do que a do município: é a realidade
do homem brasileiro, do pobre brasileiro, do trabalhador brasileiro. A nossa
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 14:
realidade é ele.
DiScU.Ssão;-em .turno único, do -PrOjeto de Resolução nv 119, de
Tem V. Ex' o aparte, nobre Senador Luiz Cavalcante.
1979 (apresentado ii~la _Gqf!liS~ão de EcQ[l.OrÍlia como conclusão de
seu Parecer n'i' 901, -de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Nôbre SenadorDirceu Car·
Nova Lima (MG) a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
doso, há muitas linhas atrãs, no seu discurso, V. Ex• falou do débito das estacruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
tais, que é aquele ponto. a que se refere este meu aparte, A Light, - a famigerada Light, na acepção de muitos, mas não na minha- durante 70 anos, enPARECER, sob n• 902, de 1979, da Comissão:
quanto pertenceu aos canadenses, distribuiu, regularmente, semestralmente,
dividendos de 6%. Mas, a partir do começo deste ano, a Light tornou-se mais
de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
uma empresa estatal. Foi o quanto bastou, nobre colega: nem dificendos para
ninguém; e mais: confissão do próprio Presidente da Light, Sr. Luiz Osvaldo
Em discussão o projeto, em turno único.
Aranha, que admite que., sem elevação de tarifas ou sem empréstimos, a Light
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
encerrará este ano com déficit. Esta é uma _arilos_tra igualzinha a todas as
amOstras das empresas estatais brasileiras, infelizmente.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente:
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
Cánso o Senado ou eu me canso, mas continuo cumprindo com o meu
Ex•, que nos chamou a atenção para um setor altamente discutível na econodever. Já disse aqui, neste projeto, temos, como vimos na vo_tação hoje aqui,
mia brasileira.
·
apenas um voto divergellte, que foi o meu . As Bancadas da ARENA e do
Li, hã dias, sobre as 100 maiores empresas do Brasil, das quais, se não
MDB se juntaram, votaram à unanimídade pela concessão do empréstimo,
me engano, as 25 primeiras são estatais e nessas condições que V. Ex• está asapenas com ex:ceção do meu voto. Sou ovelha negra, ou melhor~ sou o gato
sinalando.
preto áo campo de neVe, como o livro famosO de f:rico Veríssimo. Mas, conEsta a condição da empresa estatal. O Governo é um mau patrã-o, portinuo o gato preto no campo de neve, quer dizer, quando eu morrer, na lâpide
que o grupo que toma conta das empresas estatais, Sr. Presidente, é como São
de meu túmulo, terei a glória de ter reunido dias e dias, aqui, a Bancada do
Matheus: ..primeiro os seUs": QUer dizer, -percebem altos vencimentos, venciMDB e da ARENA, juntas de I'Q.ãOs dadas, lutando pela aprovação do projementos fabulosos e é uma categoria de vantagens e privilégios extraordinários
to do Governo, contra os interesses do povo brasileiro, porque o interesse
e depois, Sr. Presidente, há um empreguismo deserifreado.
aqui, não é do povo brasileiro, o interesse é da Prefeitura Municipal de Nova
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um aparte? Lima, mas o interesse fundamental é do povo brasileiro, que fica mais pobre,
qJ.!.ando damos um empréstimo de cem milhões de cruzeiros ao município de
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
Nova Lima, nessa crise inflacionária que atraveSsamos.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Aliãs, neste meu aparte, não
O Sr. MarcoS Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um aparte?
estou mais do que repetindo o Senador Dirceu Cardoso. V. Ex• se referiu, meses atrãs, a uma das mais portentosas, a mais poitentosa mesmo, •das estatais,
O SR •.DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
dizendo que o seu ano não tem 12 meses, mas teria 18 meses, o que, infelizmente, não é uma exceção. Ela fez escola e muitas outras empresas estatais
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - A orientação da Liderança da
têm, no mínimo, 17 meses no ano. Enquanto isSo, se discute tremendamente Bancada do MDB, conformejã expressei de público, é considerar aberta esta
se se pode ou não conferii--um rriiserávell3v salârio. Muito obrigado a V. Ex•
questão de aumento de dívida consolidada dos Estados e Municípios. V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• robustece ainda vem defendendo o seu ponto de vista, que nós respeitamos, de votar contra as
referidas solicitações. Por outro lado, muitos de seus companheiros de Bancamais o nosso argumento.
É isso, Sr. Presidente, e vantagens são incorporadas aos vencimentos dos da, entre os quais me incluo, jã juStificaram porque votam fa-voravelmente a
que passam pelas diretorias dessas empresas, Sr. Presidente, e recebem, até o essas solicitações. Portanto, no momento em que V. Ex• diz que as Bancadas
final dos seus dias, aquelas vantagens bojudas, inchadas que, eventualmente, do MDB e da ARENA se juntam para votar contra os interesses do povo brareceberam, quando ocuparam a diretoria dessas empresas. É exatamente isso. sileiro, eu me sinto levado a dar esse esclarecimento, para que não fique nos
Mas, Sr. Presidente, isso não tem jeito. Ninguém mexe, porque hã um Anais como coisa julgada- a assertiva feita p6r V. Ex•, de que haveria um congrupo que cerca e que defende essas vantagens, essas diretorias, e essas nossas Juio de ambas as Bancadas contra os intereSses- nacionais. A questão é livre,
-- empresas nacionais.
cada Senador vota como bem lhe aprouver, de acordo com a sua consciência.
Por isso, Sr. Presidente, somos contra a estatização. Toçla vez que uma Os resultados da úl~ima Votação, qesta tarde, cóm.provar'am que todos os seus
empresa é ameaçada de estatilização, nós jâ sabemos que vai figurar no rol companheiros de.Bancada, apesar de questão aberta, esposaram ponto de vis-
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ta difererite de V. Ex' e, ao mesmo tempo, dizer a V. Ex• que o respeito que temos à sua posição é de esperar que V. Ex• tenha, também, à posição dos seus
colegas de Bancada, sem que se possa levantar suspeições de que estaria em
jogo uma verdadeira aliança contra os interesses coletiv"os.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas, que uma união de
pontos de vista, isto é indisfarçâvel; estâ aí o mostrador.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Hâ uma coincidência da maioria
da Bancada divergentemente de V. Ex•. individualmente cada qual.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Chame-se a isso uma acidental, uma oportunidade ou uma coincidêncía~ mas houve a união.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas, aliança contra os interesses
nacionais é referência de V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, eu não disse união
contra os interesses nacionais, eu disse, que o voto era contra os interesses do
povo brasileiro.
·
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Exalo, V. Ex• disse que era contra
o interesse do povo brasileiro; nós que endossamOs outro ponto de vista, respeitando o de V. Ex', não julgamos assim. Precisaria ficar bem claro, isso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Talvez eu não esteja pensando assim. Pergunto, então, a V. Ex•, o liderado ao Líder: é inflacionário
um empréstimo desse?
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - CoriiO afirmei, já tivemos oportu·
nidade de examinar a matéria, portanto é fâcil computar !!~S__,t\nais da Casa a
nossa posição peSsoal a respeito, que p-Qde até Dão coincidir -com a de outros
Senadores. Portanto, eu me dispenso de debater essa matéria, no momento,
desde que já o fizemos anteriormente. Muito Obrigado a V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Respeito, mas esta fuga
ao debate não é dos seus hâbitos. V. Ex•, não foge no tumulto dos comícios,
no palanque, enfrentando o povo, enfrentando seus adversários, enfrentando
o povo de Pernambuco, sacudindo o povo, e aqui deixa de responder a uma
pergunta do liderado, a respeito de um assunto que estamos votando?
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Pelo fato de que esteassuntojâ foi
discutido por nós em vezes anteriores.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Estâ certo, hâ silêncios
que falam, esse é um deles. A eloqUência, como de Paulo Afonso. Não preciso
dizer mais nada. Mas, quero dizer ao nobre Líder que acho o seguinte: se nós
votamos, MDB perseguindo a ARENA, neste mesmo propósito de dar essas
autorizações, nós estamos aumentando a inflação brasileira, estamos concorrendo Com acendalha à fogueira que estâ queimando o nosso dinheiro; estamos concorrendo com isso. É o meu ponto de vista. Então, vejo ARENA e
MDB juntos, juntos, só um voto contra, se fossem quatro ou cinco votos, mas
apenas um, só o meu, que justifico isso.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Dã mais tranqUilidade àqueles que
esposam ponto de vista contrário.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, V. Ex•s ê que estão
certos e eu é que estou errado. Continuo com "O meu erto, Sr. Presidente, mas
com a minha consciência. A não ser que V. Ex•s estejam errados e eu esteja
certo. Só acho que V. Ex•s estão de acordo com eles, votaram com eles, estão
votando com a ARENA.
O Sr. Marcos Freire(MDB- PE)- V. Ex• está com a sua consciência.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- E cada qual, do MDB,
com a consciência de cada um. O fato não ocorreu uma só vez, pois vinte vezes foram votados empréstimos, e em vinte vezes houve a coincidência, a convergência do MDB com a ARENA, contra só o meu voto, do Líder Paulo
Brossard e do Senador Lázaro Barboza; agora, hoje, somente com o meu
voto contrário.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA .:.:.~BA)- Os interesses municipais estão acima das siglas partidãrias.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador Lomanto
Júnior, voltamos a uma discussão sobre cujo assunto estamos patinhando
desde o princípio. Isso não é assunto municipal tão-só, é um assunto nacional. Estamos jogando lenha na fogueira da inflação. Não é nada municipal.
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Estamos fazendo com que aquele que ganha o salário mínimo fique mais
pobre, cada dia que damos 4 bilhões de cruzeiros. como demos na sexta-feira,
ao GOvern-o, para jogar no meio circulante. Foi quanto votamos aqui, calma~
mente, com a consciência tranqUila, para darmos à política do Governo, do
Sr. Delfim Netto, do Ministro da Fazenda, ao Presidente do Banco Central,
ao Presidente do Banco do Brasil, ao Conselho Monetário, e ao Uder da
ARENA e do MDB.
Sr. Presidente, como estamos às vésperas do desfazimento dos partidos,
é possível que essas consciências conflitantes. hoje, esse conflito se exacerbe e
possa chegar a outras soluções, ou a desvio de rota. Mas, fica assinalado isso,
aqui. É possível, mas estranho e continuo estranhando, pois o Líder da minha Bancada, tranqüilamente, justifica essa posição que, a meu ver, é contrastante com o nosso programa. Nós defendemos o trabalhador, o homem
pobre, o homem sofrido, o homem da rua. Isso é contra ele, porque se auxiliamos o Município de Guarujã, em São Paulo, para construir, vamos dizer,
um parque, uma estrada vicinal, um jardim, uma biblioteca, ou um hospital, ou
para um auxí1io às crianças inválidas daquele Município deGuarujâ, mas não
damos o correspondente a 3.999 municípios brasileiros. E aquele dinheiro re-percute sobre a inflação, é inflacionário; aquele dinheiro do empréstimo é inflacionário, e nós votamos, aqui, como votamos sexta-feira última, 4 bilhões,
e hoje deveríamos votar não sei quantos milhões, e, segundo estou informado
tem 50 mensagens do Presidente da República que devem vir para cá, e que
nó~_ votaremos também. Quer dizer, daqui até o fim do mês, é possível que, se
hoje estamos nessa atmosfera de respeito a posições, isso vai inflamar de tal
maneira que, no final, vamos trocar desaforos, eu e a Bancada do meu Partido; no fim serâ pior ainda. Mas, eu estou no mesmo ponto e disposto a tudo;
defendo esse meu ponto de vista até o dia 5 de dezembro, depois vamos ver.
Portanto, hoje hã essa normalidade, esse punho de renda, esse jogo de floretes, mas depois a coisa vai engrossar, porque vai irritando, irritando, derruin·
.,fio posições e, ~epois, iremos até para situações violentas.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -

BA) -

Não acredito.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Estou esperando isso. A
coisa está se violentando, mas eu continuo com a mesma posição; é inflacio~
nãrio e não voto.
Temos aqui um empréstimo, também, para um município do meu Estado. Votarei co·ntra, porque se acho errado para os outros, acho também para
mim. Lamento ter que dizer isso ao meu Líder, a quem prezo e admiro, sempre firme em suas posições, decidido, sempre vertical. Mas, a paralaxe de nosso Comportamento, aqui, esse rápido desvio, pode fazer chegar a pronunciamentos maiores lá na frente. Ele é um Líder e eu sou um liderado, ele é um
chefe e eu um chefi~do, mas continuo na mesma posição, da qual ninguém me
tira.
Assim, Sr. Presidente, quero mais uma vez manifestar a minha estranheza, ao encerrar a discussão- terei oportUnidade de encaminhâ-la amanhãdo empréstimo Para Nova Lima, em Belo Horizonte, empréstimo este que é
inflacionário, mas ·que a Bancada do meu Partido como a Bancada da ARENA acham que isto é um pedido normal do Senhor Presidente da República,
através dos órgãos credenciados, com pareceres do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, pareceres circunstanciados, etc. mas que induzem a
erro também, como no caso de Jundiaí, que no ano passado induziu a erro.
Continuo. Sr. Presidente, contrário a isso, não quero, com o meu voto,
empobrecer o pobre trabalhador do meu Pafs; cada dia que se vota um emprêstimo deste, empobrecemos mais o operário e sua família.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Ainda estâ em discussão o
projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de
quorom, em plenário, para deliberação,- ficando sua votação adiada para a
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nos termos do Requerimento
n9 498, aProvado pelo plenário no início da Ordem do Dia, a Presidência deveria submeter a votos o item n.,.. I da pauta. Achando-se, porém, a matéria
em fase de votação e inexistindo quof'!D11, em plenário, para deliberação, a votação ficit- adiada para a próxiina sessão.

11 o seguinte o item cuja votação é adiada
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Com!'r-
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cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
Passa~se à apreciação do Requerimento ·nO? 485, lido no Expediente, pelo
qual o nobre Senador Aloysio Chaves -s_olicita ao Senado autorização para desempenho de missão no exterior.
Solicito ao nobre Senador Lomanto Júriior o parecei da Comissão de
Relações Exteriores.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA. Para emitir parecer. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Decreto de l' de novembro de 1979, do Senhor Presidente da República, de acordo com o disposto no art. 21' do Decreto n9 44.721, de 21 de ou~
tubro de 1958, combinado com o Decreto n• 2!.733, de 18 de janeiro de 1973,
e o Decreto n9 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, designou o eminente Senador Aloysio Chaves para integrar a delegação do Brasil à Sessão da
Assembléia~Geral das Nações Unidas, como observador.
ComÓ todos nós conhecemos, ninguém melhor para representar o Senado naquela sessão da Assembléia-Geral da ONU do que o Senador Aloysio
Chaves. Agora, está-nos representando, o Senador Paulo Brossard, eminente
Líder e uma das maiores figuras políticas deste País, cujo talento, cuja cultu~
ra, cujo caráter, todos nós proclamamos e reconhecemos nesta Casa. No pri~
meiro turno, esteve o nobre Senador Lourival Baptista, que é tambêm uma fi~
gura das mais respeitâveis e por quem, pessoalmente, tenho urna estima e
uma admiração que vem de longe. Agora, no último turno, estarâ representando- a nossa Casa o· Senador Aloysio Chaves, eminente professor,
magnífico Reitor da Universidade de seu Estado, eleito pelo voto do povo do
Parã para representar aquelt Estado na· Câmara Alta da República,· que ê,
sem dúvida alguma, um dos Senadores de maior cultura, de maior talento, de
maior expressão que compõem a Bancada da M-aioria.
Sinto-me profundamente honrado, como Vice~Presidente da Comissão
de Relações ExterioreS, de ser designado para relatar esta matéria, por dois
motivos: primeiro, pelas qualidades jã aqui enumeradas do nosso representante; segundo. pela minha condição de ser o colega companheiro do Colégio
de Líderes e, ainda,, por um\1 terceir~, pelas relações profundas de amizade
que hoje me unem ao Senador AloySio Chaves.
Portanto, concluo meu votQ dando meu parecer favorável, consciente de
que o Senado estarâ bem representado neste terceiro turno por uma das
maiores e mais proeminentes figuras desta Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O parecer da Comissão' de Relações Exteriores é favorãvel à autorização solicitada.
Completada a instru-ção da- matéria, a votação fica adiada por falta de
quomm.
O SR. PRESIDENTE. (Gasrno Mllller) - Concedo a palavra ao emi·
nente Senador Marcos Freire, como Líder. s· .. Ex* disPõe dê 20 miriutos.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As greves que têm eclodido neste País vêm traz-endo graves preocupações, seja quantO à causã. social que as motivam, seja quanto ao tratamento
que elas vêm tendo por parte das autoridades. Assim, o Nordeste esteve
ameaçado de colapso, nestes últimos dias e, em parte, ainda se encontra em
perigo, em face da greve dos eletricitârios da CHESF e da .CELPE.
Deveria ter tratado do assunto na semana passada, mas as graves ocor~
rências que se sucederam, em relação à greve dos metalúrgicos de São_ Paulo,
levaram-me àquele Estado, participando de uma comissão designada pela
nova Executiva Nacional do MDB e sobre cujas gestões o Senador Gilvan
Rocha já deve ter~se pronunciado nesta Casa, na última quinta ou sexta~ feira.
Pois bem, Sr. Presidente, inicia~se uma noVa semana e continua a ameaça
de fornecimento energético, já não agóra em ielação ao Nordeste como um
todo, os nove Estados qu~ são atendidos pela geração de energia na CHESF,
mas o Estado de Pernambuco e, em especial, a· sua eaPi'iaL Em relação à greve da CHESF, a coisa chegou a assumir suma gravidade, desde que se temia
que todo o sistema de operações saísse de funcionamento. Os pleitos salariais
jã haviam sido acertados entre grevistas e direção da CHESF. Mas o impasse
permanecia porque se pretendia que a Comissão de Servidores que participara dos entendimentos ficasse imune às demissões, assegurando-se~Ihe uma estabilidade de pelo menos 12 anos.
E como isso não foi concedido de imediato, gerou~se uma verdadeira ex~
pectativa mas que, felizmente, veio. a ser res-olvida porque o Seu Presidente, o
Engenheiro Arnaldo Barbalho, ao que consta recebendo orientação do Mi-
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nistro das Minas e Energia, assegurou a estabilidade dos integrantes da comissão de greve_.
Este é um comportamento que merece encômios, desde que não se pode,
em situações como aquela, e;xaminar apenas o aspecto estritamente legal.
Mas, ao lado do seu sentido social, o aspecto político do próprio movimento
grevista.
Se trago à tona esse fato, Sr. Presidente, é para denunciar que igual compreensão e entendimento não estâ ocorrendo com os responsáveis pela
CELPE, no meu Estado; hoje completam 15 dias da greve os eletricitários de
Pernambuco, da empresa que distribui energia elétrica à sua população.
E, Sr. Presidente, estamos vivendo um impasse semelhante àquele que
começou a se cinfigurar em relação à CHESF. Inacreditavelmente, a cidade
de Recife e outros municípios estão ameaçados de um colapso total no fornecimento de energia.
As reivindicações salariais foram atendidas. Chegou-se a um percentual
comum à empresa empregadora e aos empregados. Aliás, a greve não chegou
a ser motivada pela reivindicação salarial.
Há pouco se discutia aqui, inClusive o Senador Luiz Cavalcante e o Sena~
dor Dirceu Cardoso, das remunerações e das vantagens bojudas de certas empresas públicas. A este modelo não foge à CELPE, em Pernambuco: os seus
diretores são regiamente remunerados; talvez por isso é que não houve cons~
trangimento no atendimento das reivindicações salariais.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -~Ouvirei logo mais V. Ex•,
tão logo forneça elementos que poderão, inclusive, facilitar o seu aparte.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Aguardarei com muito prazer.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Pois bem, Sr. Presidente,
continua a greve, uma greve que implica, segundo as próprias declarações do
Diretor~Presidente daquela empresa, num prejuíZo enorme, pois ele reconhece que a arrecadação está substancialmente reduzida. A empresa recolhe aos
seus cofres a média diária de 13 milhões de cruzeiros, o que não ocorre desde
que começou a greve.
Por outro lado, adianta ele que os projetes e serviços sofrerão atrasos e,
conseqüentemente, perdas para toda a com~nidade.
Da mesma rn.aneira. elogia a atitud~ dos grevistas que .. se têm comportado muito bem, inclusive fazendo acordo pai'a que ninguém tome bebida ai~
coólica, a fim de que não haja algum tumulto" (Jornal do Brasil, de06-ll-79).
Chefes de manutenção e engenheiros ICmbram à presidência da empresa
a possibilidade de paralisação no fornecimento da energia em toda a Capital,
uma vez que ps transformadores e as subestações estão, hâ duas semana, sem
lubrificação. Possibilidade que aumenta caso ocorram fortes chuvas.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Senador Marcos Freire, eu
insisto, no aparte, porque é um ponto que vaf"ao encontro de V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não, ouço V. Ex•

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Posso assegurar que V. Ex•
não ficarã descontente com o meu aparte. Neste ponto, tambêm, falamos a
mesma linguagem, sou daqueles que defendem o direito de greve, po.rque é
preciso que reformemos, o quanto antes, a atual Lei de Greves, que é injusta
para os nossos trabalhadores. Acompanhei, Ex•. co~o repfesentante do Mimistério das Minas e Energia- pois no colégio de Líderes, cada Vice-Líder
tem um setor, ou alguns setores pelo qual é responsável- o problema da
CHESF e acompanhei~o profundamente preocupado, tive alguns contatos
com o Ministro César Cais, a quem V. Ex• faz justiça ·neste m'omento, bem
corno ao Dr. Barbalho, Presidente da CHESF, que foram compreensivos e
entenderam, realmente, que os trabalhadores tinham razões suficientes para
aquelas reivindicações e a greve não se realizou.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A greve se realizou mas veio
a ser suspensa após a vitoria.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Mas não chegou a ser
deflagrada em termos de prejudicar os interesses industriais, os interesses so~
ciais e os interesses do desenvolvimento do Nordeste. Faço votos que o Governador Marco Maciel, que foi nosso companheiro, que é um político que
tem, realmente, a visão panorâmica dos problemas e, sobretudo, a sensibili~
dade, o que é uma característica do homem público e do político, possa, taro~
bém, compreender e ter o mesmo comportamento que tiveram o Ministro das
Minas e Energia e o Presidente da CHESF. Eu queria trazer a minha solida·
riedad~ a V. Ex', pois o que é preciso, realmente, neste País, o que é urgente, e
falo isto com a responsabilidade' de Uder, eventualmente liderando a Banca-
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da do GovernO~ é--Corrigir-se esta desproporção salarial que existe hoje no
País entre o salário mínimo, que agora melhorado e corrigido de seis em seis
meses, foi; realmente, uma providência rriuito grande, mas o que é preciso, repito, é reduzir esta distância imensa entre o vencimento de um diretor e o de
um trabalhador. Infelizmente, neste País, nós criamos uma casta, esta é uma
triste realidade. Num pais onde não temos ·casta de militares, não temos casta
política, toda a representação que temos provém das camadas. populares,
criamos, infelizmente, de uns tempos para cá, uma casta de privilegiados, que
são - eu alnda definirei aqui, não vou definir agora para não tomar o seu
precioso tempo - as tecnoburocratas, que conseguiram, aqui, uma posição
privilegiada, de criar um distanciamento terrível entre o salário-piso e o
salário-teto. Neste ponto nós comungamos inteiramente; é preciso que os diretores tenham salários que os remunerem, mas não exorbitantes, porque a
grande justificativa é que a empreSa pôvada paga salários altos. Então, disciplinemos a empresa privada, procuremos discipliná-las, para que elas realmente não ofereçani salários tão polpudos, num Pais que paga salário mínimo aquém das necessidades. Nesse ponto estou com V. Ex•, levo a minha solidariedade a V. Ex•, precisamos tOmar uma providência urgente, a fim de
que não tenhamos salários considerados _tão grandes, que são os grandes privilegiados da República, em detrimento daqueles que trabalham no dia-a-·dia,
as oito horas, no sacrifício, no suor, e às vezes com sacrifício da sua saúde e
da sua própria vida, ganhando salário tão miserável. Neste ponto V. Ex• tem
a minha solidariedade, e a minha solidariedade, eventualmente, como Líder
do GovernO.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Realmente essa disparida·
de salarial é um dos cancros da nossa sociedade. Enquanto em outros paises a
diferença é de um para cinco, de um para nove, no máximo de ll:m para vinte,
aqui c:hega a um para cem ou um para duzentos. Sobre isso jâ me pronunciei
em vezes anteriores, mas o que gostaria de mostrar, agora, é a situação gravíssima que está atravessando o meu Estado, onde dezenas de indústrias jâ estão
paradas à falta de fornecimento de energia. Nesse sentido, tem se manifestado
o Centro de Indústrias de Pernambuco, e empresários como o Sr. João Hazin,
que afirma que os prejuízos são incalculáveis à falta de energia.
Pois bem, Sr. Presidente, o que eu precisaria adiantar é que a insensibilidade da direção da empresa talvez tenha ocasionado um fato inédito em toda
a história das reivindicações sociais no Brasil. t que, antes de eclodida agreve, foi constituíçla uma Comissão de Reivindicação Salarial. Não era sequer
Comissão de greve. Os trabalhadores, os servidores se reuniram e designaram
alguns companheiros para reivindicar o que achavam devido. A Direção da
CELPE, pura e simplesmente, demitiU Os iô.ti!grantes da Comissão dos Servidores, sem parlamentar e independentemente da concessão ou não das reivindicações.
Ora, tal medida causou o maior mal-estar, advindo a solidariedade de todos aqueles que haviam delegado à Comissão a atribuição de manter entendimentos com a Direção da Empresa.
Parece incrível que ainda hoje, sobretudo em um período que se diz de
abertura, a Direção de uma Empresa de.economia mista, de caráter público,
se negue não apenas a dialogar, mas chegue ao extremo de demitir os_ componentes de uma Comissão dos Servidores da Empresa. Isto, evidentemente, faz
com que, a esta altura, 15 dias decorrídos, não se consiga mais contornar a situação em termos de apelo, para que os operários não parem, de todo, o siste~
ma de fornecimento de energia em Pernambuco.
Vemos essa insensibilidade em relação- ao trabalhador, enquanto grandes
empresas, na maioriã multinacionais, devem milhões à CELPE e não têm a
sua energia cortada, como aliás aconteceu com a fábrica de Moreno, porque
era devedora dessa energia, ou como·são cortad~, permanentemente, as ligações dos lares de trabalhadores ou de integrantes da classe média, que ficam muitas vezes devendo um mês de luz atrasada.
Sr. Presidente, a Direção alega que demitiu os integrantes da Comissão
porque eles teriam sido descorteses ou teriam levantado infâmias contra
aquela Direção. Como altos funcionários- da CELPE intervieram e solicitaram como que a Comissão como s-e desculpasse perante a Direção por possíveis excessos que tivessem- sldo praticados, uma nota foi publicada, que demonstra sensibilidade por parte dos servidores, que procuravam contornar.
dar a saída para que a Direção da CELPE fizesse o que a CHESF fez, assegurar o trabalho àqueles que lideravam o movimento- nem sei sequer se lideravam ou se eram delegados dos promotores do movimento. Eis parte da proclamação:
.. Em momento algum os integrantes da Comissão Salarial tiveram a intenÇão, nem o prOpóSito, de atingir pessoalmente qualquer
componente da Diretoria- da CELPE e, em particular. o Sr. Murilo
Paraíso.''
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.. Diante de tudo isso que ocorreu e na tentativa de se atinar em
solução conciliatória, os integrantes da Comissão Salarial da CELPE Vêm de público retirar qualquer a~o. palavra ou gesto que aos
membros da Dii'et6ria da CELPE tenha parecido ofensa, desacato
ou desrespeito. ~'Assim, os empregados da CELPE e notadamente
os membros da sua Comissão Salarial, não obstante terem também
se sentido ofendidos, põem-se em posição de reconciliação e 6speram uma atitude sábia e cordial da Diretoria da CE LPE que somente poderá trazer benefícios para a classe e para a população de maneira geral.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Exéelência, esta nota honra
os trabalhadores de sua 'terra.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sem dúvida alguma. Mos·
tra que hâ um espírito de desarmamento. Se houve ofensa, por ato, por gesto,
por palavras eles estão se redimindo. Apesar disso, a Direção da CELPE per~
manece inflexível, dizendo que puniu, está punido, que fez, está feito.
Ora, Sr. Presidente, isso só poderâ levar a gravíssimas conseqUências.
Evidencia-se tratamento diverso, com que a Direção da CELPE age em relação aos eletricitãrios de Pernambuco. Não é possível tanta insensibilidade
quando está em jogo algo .da maior importância p·ara a vida de toda a popu-

lação.
Não quero indagar, ~qui, da ilegalidade ou da legalidade dessa greve. Ela
demonstra que, quando já estão atendidos os pleitos, embora fácil, seria até
odioso que os companheiros vitoriosos se esquecessem de que alguns pagaram por aquilo, alguns foram demitidos e que não apenas não iriam ter o aumento, como não iriam ter sequer mais salário. Portanto. é um gesto que comove, que desarma.
Não é possível que o próprio Governo do Estado, que no final é quem
nomeia a Diretoria da CELPE, permaneça insensível ou acobertando um ato
de tamanho intransigência,
Sr. Presidente, regressando hoje do Rio e de São Paulo, vejo, infelizmente, que permanece o impasse. Diz o Jornal do Brasil de hoje que o próprio
Secretário de Energia e Transportes do Estado, Sr. Antão de Melo. declara:
'' ... que se o movimento ultrapassasse este final de semana, "a
situação poderá ficar caótica, os grevistas mostravam-se irritados
com a intransigência da presidência da CELPE, que até o momento
apenas tem se recusado ao diálogo."
A desculpa é aquela eterna: .. a CELPE não cederâ à agitação."
Por isso, leio nova nota publicada hoje pelos grevistas:
"Nós, em virtude da campanha injusta e difamatória encetada
pelo presidente desta empresa contra os nossos colegas que compunham a comissão de saláríos, demitidos verbalmente de uma maneira arbitrária, vimos de público fazer os seguintes esclarecimentos:
1 - Que, em nenhum momento, esses colegas cometeram atos
de indiscíplina ou fizeram ataques pessoais aos diretores dessa empresa, razão pela qual só voltaremos ao trabalho depois deles serem
readmitidos.
2 - Nosso movimento paredista eclodiu espontaneamente, em
virtude dos salários injustos que nOs são pagos. Enquanto uma minoria privilegiada ganha altos salários, somos marginalizados dentro da própria empresa, sem nenhuma perspectiva de futuro melhor.
3 - Trabalhamos com amor e dedicação, e muitos de nossos
colegas já trabalham há mais de 30 anos e não têm recompensa nem
o tratamento que merecem.
4 - Para ingressar na companhia, os cinco colegas demitidos
arbitrariamente, sem até a presente data terem recebido dos direto~
res da empresa urna comunicação oficial ou aviso prévio,
submeteram-se a concurso e todas as promoções que tiveram foram
à custa de provas escritas e experiência técnica, não constando punição nem apadrinhamentos políticos.
5 - As companhias particulares, que estão executando os serviços de competência da CELPE, não têm condições técnicas e materiais, pondo em risco a malha elétrica de Pernambuco e a vida de
transeuntes e equipamentos industriais e domésticos.
6 -A proposta da diretoria da CELPE não foi votada pela as-sembléia realizada em 8-ll-79 no pátio interno do centro de treinamento porque decidimos rejeitá·la.
7 - O movimento paredista tem por objetivo, o seguinte:
a) Elevar os salários de todos os eletricitários que se encontram
avl.,Iltados com o custo de vida.
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b) Conscientização de todo o corpo técnico e burocrãtico de
sua importânCia perante a sociedade, visiildo com isso melhor substância perante a sociedade e melhorar substan~_ialmente o atendimento ao público.
c) Dimin:ir o húniet-o de acidente dos empregados devido ·à
preocupação com os baixos salãrios- percebidos até a presente data.''
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse fato, que poderia parecer localizado
em um Estado, na verdade tem uma transcendência nacional. Não é possível
que, no inomento em que se registra a boa solução encontrada peta CHESF, e
na CELPE se queria exatamente o mesmo- proteger os membros da Comissão Salarial - no Estado de Pernambuco, se mantenham punições para os
membros -dé uma Comissão Salarial, quando nem sequer havia eclodido a
greve. Não se pode nem dizer que a ComiSsãO fomentou um movimento ilegal, desde que a greve foi de solidariedade pelo absurdo, pela hediondez da
Direção da CELPE qUe, desta maneira, mostrou' uma completa intransigência e insensibilidade para um problema que mais do que econômico da einpresa, mais do que financeiro, é um problema político-social do maior significado.
Portanto, como· Senador de Pernambuco e em nome de todos os que fazem o MDB daquele Estado, trago esta denúncia, porque não é possível que
fato de tamanha gravidade possa ocorrer, ainda, nos dias de hoje.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE Â REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
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versalidade, merece o respeito ante sua conduta meritória em favor da humanidade.
Corroborando esta afirmativa, diz a sua C(:m.stituição: .. A maçonaria é
uma instituição esserfcialmente filantrópica, filosófica, educativa e progressista. Pu'gna pelo aperfeiçoãinento moral, intelectual e social da humanidade,
por meio do cumprimento inflexível do dever, da prãtica desinteressada do
bem e da investigação constante da verdade".
Não necessito ii -a todos os países da Europa ou dos demais continentes
para identificar o seu louvãvel trabalho e luta, bastando apenas mencionar a
França, onde influiu, decisivamente, na Revolução desse país, difundindo os
seus princípios de igualdade e fraternidade. No hemisfério sul, inclusive no
Brasil, ela participou- de forma ativa em todos os acontecimentos históricos,
destacando-se na Independência, como descreve ilustre escritor:
..A maçonariã serviu como instrumento de difusão das idéias
de independência em. t-Odas as antigas colônias espanholas. Lojas regulares ou simplesmente com o ritual maçônico fizeram a ligação
entre as várias correntes independentistas americanas. Nenhuma delas teve a importância da Loja Lautaro, fundada em Londres, por
Francisco de Miranda, prócer venezuelano, em 1797, onde entraram
em contato o chileno Bernardo O'Higgins e o brasileiro Domingos
José Martins, figura de primeiro plano na ReVolUção Pernambucana de 1817. A esta seguiram-se mais duas lutas: a dos Cavaleiros Racionais e a Grande Reunião Arilericana .. Mais tã.rde O'Higgins
reinstalou-se no Chile·, com o mesmo nome, enquanto na Argentina
se fundava outra, também homônima. Desde 1801 funcionavam em
Buenos Aires as Lojas Estrelas do Sú.l e Filhos de Hiram".

Eis aí um atestado dos mais eloqUentes da luta sadia dessa Instituição,
em favor dos povos. A sua história jã se perdeu na poeira dos tempos, e nó
Brasil passou a atuar a partir do Século XVII, onde teve um dos seus grandes
desempenhos em favor da Independência, Escravatura e Proclamação daRe~
pública.
É evidente e justificados são os mOtivos pelos quais sempre pugnou.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA -MT. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não se trata de figura decorativa, porque a sua estrutura sempre se fundaÉ com prazer que assinalo a passagem, no último dia 26 de outubro, de mentou nos princíp-ios de liberdade e fraternidade, e abomina os regimes exmais um aniversário da cidade de Poxoréu, ein Mato Grosso.
drúxulos surgidos, princip"a.lmente, após a f9 hecatombe mundial. Ela prega e
Cidade fundada graças ao labor heróico dos garimpeiros, no passado, a deseja o bem estar e a independência dos povos, e todo sistema contrãrio mecidade de Poxoréu, nome derivado da língua dos índios bororós que habita- rece a sua imediata repulsa.
vam a região, cuja tradução literal seria Rio Qe Água Vermelha, com o seu
S~mpre se conheceu a maçonaria .. fechada", pois no passado foi obriga~
municípiO plantado numá area diamantífera das mais ricas do mundo, Pox-o- da a viver no anonimato, trabalhando silenciosamente, atê como defesa para
réu viveu os seus dias.âureos nas décadas de 30 a 50, quando, da forma mais sua spbrevivência, porqUe estev_ç acima de sua êpoca; mas, diante do avanço
empírica possível, milhares de nordestinos, principalmente, nas grupiaras e cultural da humanidade, paSsou a adotar conduta condizente com o grau de
monchões, na buSca dos diamantes; construíram uma civilização, implanta- abertura reinante entre os países. Hoje, o seu relacionamento é aberto e sem
ram uma cidade-Poxorêu.
mistério, deixando para trás a sua tradição de ocultar sua atividade. Por este
Depois, com ãs dificuldades da extração dos diamantes mais raroS, Po- motivo, passo a ler o Boletim acerca do Supremo Conselho do Grau 33 do
xoréu como que parou, quanto ao seu desenvolvimento, iniciando-se outra Rito Escocês Antigo e Aceito para a República Federativa do Brasil, como
atividade; - a agropecuáda.
-parte integrante desta minha saudação. Eis:
Atualmente, com o método das dragas para a busca dos diamantes, nova
'"Na estrutura atual da Maçonaria Filosófica o primeiro Suprearrancada de desenvolvimento nota-se que se instalou em Poxoréu, agora já
mo Conselho que se constituiu foi o de Charleston, nos EU A·, em
com a base segura nu-ma intensiva pecuária e atuante agricultura. Mais de 200
1801, originando o Supremo Conselho da Jurisdição Sul do citado
dragas, fora os garimpeiros que agem na forma tradicional, trabalha-se na repaís, por isso chamado .. Mãe do Mundo", conforme os princípios
gião e milhões de cruzeiros de diamantes são negociados, todas as semanas.
das Grandes Constituições oriundos de 1786, reorganizadoras do
Poxorêu- repito- renova-se movimenta~se, agiliza-se, enquadra-se no
antigo Rito Escocês Antigo e Aceito.
rol das áreas de progresso.
O Supremo Conselho dO Grau 33 do Rito Escocês Antigo e
Envio, Sr. Presiderite e Srs. Senadores, efus.ivos parabéns ao povo de PoAceito para o Império do Brasil foi constituído em 1829 (sete anos
xoréu, pela passagem do seu aniversário de fundação, no dia 26 de outubro
após a Independência), de acordo com Carta Co~stitutiva pasSada
último, e faço-o átravés ç:los seus legítimos representantes, os nobres Srs, Vepelo Supremo ConSelho do .~eiriõ dos Países Baixos, -estabelecido
readores e .o digno Prefeito Municipãl, figuras Que expre~~am, no Poder Leerrí Bruxelas, na Bélgic·a, ao Ir.: -Franci"sco Gê Acayaba de Montegislativo.e no Executivo, a maioria da vontade do povo de Poxoréu. Aos funzuma, depois ViscOnde de Jequitinhonha, tendo sido instalado em
dadores da cidade, aos vivos, as nossas homenagens, e aos mortOs as nossas
12 de novembro de 1832 e reconhecido pelo Supremo Conselho
homenagens às suas memórias. Que Poxoréu se mantenha sempre il8. senda
constituinte no ano seguinte, contando presentemente com o recodo progresso, para alegria das seus filhos e de todos que aprenderam a amar
nhecimento universal dos Supremos Conselhos regulares do MunPoxoréu, e amando essa cidade amam o Brasil.
do.
Era o que tinha a dizer (Muito bem!)
Durante este período inicial ocuparam o cargo de Soberano
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Concedo a palavra ao nobre
Grande Comendador:- f9- Francisco Gê Acayaba de MontezuSenador Jorge kalume.
ma- Visconde de Jequitinhonha- 1832/1834; 2•- José Bonifácio de Andrada e Silva (o Patriarca da Independência) O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Lê o seguinte discurso.)1834(1838; 3•- João Vieira de Carvalho- Conde de Lages 4•Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Manoel Alves Branco- Visconde de Caravelas- 1843/1855; 59A Maçonaria brasileira estã de mãos dadas, comemorando o sequicentePaulino José Soares de Souza-Visconde do Uruguai -1855(1864.
nãrio de fundação do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo
e Aceito para a República Federativa do Brasil.
Montezuma é um dos patriotas da Independência, havendo
participado do movimento de emancipação do predomínio de PorAdmirador dos ensinamentos filosóficos maçônicos, não poderia deixar
tugal, na Província da Bahia, onde nasceu, formando com tantos
de fazer este registro pela grata efeméride, porque a maçonaria, na sua uniO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Com a palavra o nobre Senador Gastão Milller.
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feiçoamento moral, íntelectual e espiritual dos seus adeptos e do
maçons que hoje são glorificados como Pais da Pátria. Foi VereaHomem; Cultuar o Criador Supremo (Grande Arquíteto do Univerdor, Deputàdo e Senador, Ministro de Estado, Conselheiro, Diploso) e cultivar a espiritualidade; Investigar livremente a Verdade; Demata (Ministro plenipotenciário do Brasil na Inglaterra), escritor,
jornalista e advogado .(Fundador, 19 Presidente e até hoje Presidente
fender a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade; Lutar em prol da
fraternidade entre os homens e da confraternização entre as nações;
de Honra, do Instituto dos Advogados Brasileiros). Era portador
das mais altas condecorações da época.
Obedecer às Leis do País; Praticar a Justiça; Combater a ign~rância,
a superstição e o fanatismo; Trabalhar incessantemente pela feliciExerceram os cargos de Supremo dirigente da Maçonaria Brasileira (6• a 18• SGC) os Irmãos:- Bento da Silva Lisboa- Barão
dade do gênero humano e por sua emancipação política, social e
econômica, progressiva e pacffica. A Maçonaria não sendo uma rede Cairú- 1864/1865; Joaquim Marcelino de Britto -1865/1870;
ligião, o Supremo Conselho presta o devido respeito a todas as
José Maria da Silva Paranhos - Visconde do Rio Branco crenças, abrigando entre seus filiados, em plena harmonia e fraterni1870/1872; Senador Joaquim Saldanha Marinho - 1872/1883;
dade, seguidores de todas elas; é alheio às competições de polrtica
Francisco José Cardoso Júnior- 1883/1885; Visconde Luiz Antôpartidária, exigindo porém de seus membros o dever de serem bons
nio Vieira da Silva- 1885/1889; Marechal Manoel Deodoro da
cidadãos e servirem, leal e devotadamente, à Pâtria e à HumanidaFonseca- I• Presidente da República- 1890/1891; Dr. Antônio
de. A Moral que adota se baseia na solidariedade humana, como
Joaquim de Macedo 'Soares- 1891/1901; Dr. Quintino Bocaiúva
conjunto de sentimentos de Justiça, Tolerância, Liberdade, Filan- 190 If 1904; General Lauro Sodré - 1904/1916; Dr. Nilo Peça.
tropia -em resumo: -Amar o Próximo; seus princípios, leis e renha- Presidente da República- 1917 /1919; Dr. Thomaz Cavai·
gulamentos, obrigam os seus participantes a praticar o bem e a comcânti de Albuquerque- 1919/1922 e Dr. Mãrio Behring (1922 a
bater o mal, levando sua solicitude aos infelizes, devendo ser sempre
1933).
bons filhos, bons esposos, bons amigos, úteis aos seus semelhantes,
Em 1927 o Supremo Conselho de Montezuma separa-se do
auxiliando em especial os fracos, as crianças e os velhos, material e
Grande Oriente do Brasil, Conforme Resoluções do Congresso ln·
espiritualmente.
ternacional de Supremos Conselhos, realizado em Paris, no ano de
Além de seu destacado trabalho doutrinário, filosófico, espiri1929, constitUi o únicO- Supremo Conselho regular existente no Bratual e moral, preparando e mobilizando seus iniciados para a luta
sil, com expressa exclusão de qualquer outro. Em 1927, o Supremo
pelos seus Princípios, o Supremo Conselho atua no campo da beneConselho, no uso de sua competência constitucional de órgão legitimerência social, atendendo não só aos seus membros e às assomamente regular, cria em Grandes Lojas Brasileiras, como potênciações maçónicas, mas a todos que estejam necessitados e precisem
cias simbólicas soberanas. As primeiras sete objetivaram Cartas
de ajuda, indivíduos, entidades, instituições de assistência social,
ConstitutivaS- do próprio Supremo Conselho enquanto as demais
asilos, orfanatos, escolas, creches, etc., sem ostentação e não visannasceram da constituição e reconhecimento das Grandes Lojas já
do qualquer prêmio."
existentes, nos termos dos Decretos baixados pelo Supremo Conselho em 1927. Hoje em dia em cada Estado da República funciona
Nesta oportunidade, saúdo a Maçonaria brasileira quando o Supremo
uma Grande _Loja. Em 1977 comem9ram festivamente o cinqUenteConselho comemora seus 150 anos de existência profícua, abraçando fraternário de sua criação.
nalmente todos os maçons do Brasil e do Mundo, na certeza de que a sua luta
De 1933 até a presente data exerceram o cargo de Soberano
em favor da paz e da fraternidade dos povos continue em ascensão até a sua
Grande Comendador os seguintes Irmãos: - 199- General Joavitória plena. (Muito bem!)
quim Moreira Sampaio - 1933/1945; 21• - Dr. Daniel Corrêa
Trindade - 1967/1971; 22•- Dr. Áttila de Mello CheriffO SR. PRESIDENtE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre
1971/1974.
Senador Dirceu Cardoso.
A atual AdministraçãO do Supremo Conselho (todo_s os Graus
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
33) é a seguinte: Soberano Grande Comendador- Alberto ManQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLIsur; lugar Tenente Comendador- José Fernandes Campos; GranCADO POSTERIORMENTE.
de Ministro de Estado - G~raldo d~ Souza (também RedatorChefe da Revista Oficial do Supremo Conselho: Astréa, funõada
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tra·
em 1" de janeiro de 1927); Grande Secretário Geral do Santo Im- tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte
pério - Venâncio Pessoa Igrejas Lopes; Carlos Martinho Rodrigues de Albuquerque - Grande Secretário do Interior; Luiz FerORDEM DO DIA
nando Rodrigues Torres, Grande Tesoureiro do Santo Império;
-1João Pires da Costa Ribeiro - Grande Chanceler e Guarda do
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 108, de 1979 (apreSêlo. Formam o chamado Sacro Colégio. Os Membros Efetivos do
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 879,
Supremo Conselho são em número de 33 Irmãos do Grau 33, em cade 1979), que autoriza a· Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a elevar em
ráter vitalício. Atualmente, além dos já citados, são Membros EfetiCr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e
vos os Irmãos Pedro D' Aragão; Frederico Paraná de Arê:a Leão;
seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o montante de
Adauto Barreto da Silva Nen; José Rocha Neto; José Sampaio de
sua dívida consolidada, tendo
Campos Ribeiro; Manoel Oliveira da Rocha; Oswaldo Tognini;
PARECER, sob n' 880, de 1979, da Comissão:
Adolpho Porta; Josl: Viana Alves; Rizzardo Vittorio Guecello
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Abramo da Camíno; Domingos Jordão; Antônio Xavier Neto;
Arthur Gareau Moreira; Arlindo dos Santos; José Vieira e Cyro
-2Ehlke, de vários Estados. Todos os portadores do referido grau são
Votação, em turno ún1co, do Projeto de Resolução n• 111, de 1979 (apre·
Membros Honorários do Supremo Conselho. Há ainda os
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 885,
Membros Eméritos, aqueles que por motivos relevantes deixaram de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó (SP) a elevar
de pertencer ao quadro de Efetivos. O Supremo Conselho tem 21 em Cr$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e
Regiões Litúrgicas nos Estados (o Inspetor Litúrgico representa o cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
Grande Comendador em sua jurisdição). Os Corpos Filosóficos tendo
são: - Lojas de Perfeição (graus 4 a 14); Capltulos Rosa Cruz (15 a
PARECER, sob n• 886, de 1979, da Comissão:
18); Conselhos de Cavaleiros Kadosch (19 ao 30); Consistórios de
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Príncipes do Real Segredo (31 e 32).
-3Os dirigentes do Supremo Conselho sempre estiveram unidos e
atuantes, em todos os tempos, junto com os demais pedreiros-livres,
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?ll2, de 1979 (apreseus irmãos de Ideal, em todos os movimentos decisivos da evolução sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 887~
histórica brasileira. Independência, Abolição da Escravatura, Re- de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a
pública e outros.
elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil,
São principais finalidades do Supremo Conselho: - Desenvol- quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua
ver a doutrina e a filosofia maçônicas; tendo como objetivo o aper- dívida consolidada, tendo
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P.\RECER, sob n• 888, de 1979, da Comissão:
- te Constituição e J usdça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-4-

PARECER, sob n' 518, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade, juridicidade c aprovação.

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 116, de 1979 (apreDiscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 87, de
sentado pela Comissão de Economia como concl_usão de seu Parecer n9 895,
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a el<>- 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dã nova redação ao art. 15 da Lei n"'
varem Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e sete mil e tre~ 6.367, de 1976, tendo
PARECERES, sob n•s 912 a 915, de 1979, das Comissões:
zentos e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, ten~
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos
termos de Substitutivo que apresenta;
PARECER, sob n' 896, de 1979, da Comissão:
-de Legislacão Social, favorável ao Substitutivo da Comissão de Cons- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade.
tituição e Justiça;
-5-de Economia, favorãvel ao Substitutivo da Comissão de Constituição
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 119, de 1979 (apre- e Justiça; e
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 901,
-de Finanças, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG) a elevar Justiça, com Subemenda que oferece.
em·CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
-13consolidada, tendo
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 267, de
PARECER, sob n• 902, de 1979, da Comissão:
1979, do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cons-de Constituicio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
trução, reconstrução ou montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos
-6de extinção ou demolição da unidade existente, tendo
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 278, de 1979, do Senador
PARECERES, sob n•s 801 e 802, de 1979, das Comissões:
Leite Chaves, solicitãndo, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento In-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér-de Educação e Cultura, favorável.
cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Fe-O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã encerrada a sessão.
deral, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1979
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 390, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 73, de 1979
(n• 1.697/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que suprime o art. lI das regras de admissão de Agentes COnsulares
estrangeiros no Brasil, aprovadas pelo Decreto-lei n9 4.391, de 18 de junho de
1942.
.
(Dependendo de parecer da Comissão dC: Relações Exteriores.)
Discussão, em turno únfcô~ do Projeto de Lei do Senado número 329, de
1979-DF, que eleva em até Cr$ 2.000.000.000,00 (dois biíhões de cruzeiros) o
limite concedido ao Governo do Di~trito Federal para promover abertura de
créditos suplementares ao orçamento vigente, .tendo
PARECERES, sob n•s 909 a 9ll, de !979, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicade;
-do Distrito Federal, favorável; e
-de Finanças, favoráveL

-9Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 122, de 1979
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 907,
de 1979), que autoriza o -Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte americanos), para financiar projetes prioritários do Estado, tendo
PARECER, sob n• 908, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça 1 pela constitucionalidade e juridicidade.

-10Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 134, de
1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara os professores de deficientes
auditivos aos habilitados em magistério especial de excepcionais, tendo
PARECERES, sob n•s 820 à 823, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Educação e Cultura, favorável;
- de Serviço Ptíblico Civil, favorâvel; e
-de Finanças, favorável.

-11Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 231, de
1979, do Senador Orestes Quércia, que dâ nova redação ao§ 6• do art. 36 do
_Decreto n• 2.044, de 31 de dezembro de 1908, tendo

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GIL VAN ROCHA
NA SESSÃO DE 8-ll-79 E QUE SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB---, SE. Pela Liderança, pronuncia o seguinte:- discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, a Oposição ocupa a tribuna do Senado em desagradável
missão, para registrar fatos de profunda tristeza que envolvem a atualidade
do nosso País~
Todos nós, Sr. Presidente, constatamos a imensa crise que envolve a
Nação, que nem a parafernálía da Secretaria de Comunicação da Presidência
da República, que nem os recursos meteóricas que o Governo usa para dou~
rar os fatos tristes que envolvem a nossa sociedade, são capazes de acobertar.
O nosso País, mercê da sua formação, da sua história, dos seus desígnos,
jâ ultrapassou a fase de risco da conflagração revolucionária popular.
Entretanto, Sr. Presidente, mais grave do que isto, mais perigoso do que
uma rebelião organizada, é o q-ue está acontecendO em nossa Pátria, onde a
desesperança de tal maneira se entranhou na alma brasileira, que estamos vivendo dias inconseqUentes do "salve-se quem puder".
É como se todos, subitamente, adotassem o mau presságio de que devemos viver cada qual por si e Deus por nós todos. Assistimos~ entristecidos,
uma luta ferrenha pelo dia a dia, onde aquela característica maior da irmandade, de vizinho-s; de cáftterrâneos, de patrícios, que formam a alma verdadeira de uma Nação, foi substituída pelo ..salve-se quem puder", na luta pela
sobrevivência.
Profissionais liberais que exageram nos seus honorários, comerciantes
que extrapolam os seus lucros. De toda parte, a busca pelo lucro imediato e
maior, conio se estivéssemos às vésperas de uma conflagração hecatômbica
mundial.
Isto, Sr. Presidente, todos nós constatamos, em qualquer região deste
outrora feliz País, que agora atravessa__ llma melancólica fase de crise. E é
neste cenário, Sr. Presidente, sob este pano de fundo, que mais uma vez a
Oposição, numa demonstração do seu interesse e de sua vivacidade, dando
uma prova de que está absolutamente inteira, apesar dos esforços de um governo, cuja filosofia maior é estudar a melhor metodologia para acabar com
os contrários, verTI analisar fatos tristes que denigrem e enegrecem nossa História.
Estamos aqui, Sr. Presidente, conscientes do nosso papel, trazendo entristecidos análises da maior gravidade, dos eventos que acabamos de consta~
tar haverem acontecidos na cidade de São Paulo. Em comissão designada
pela executiva do Movimento Democrático Brasileiro, estivemos três senàdores, e alguns deputados, na cidade de São Paulo, onde fomos constatar, o
contraditório sobre a invasão de Üm templo católico. Chegamos lá, na Igreja
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de Nossa Senhora do Socorro, entramos naquela casa de Deus, olhos marejados, um pouco pela constatação da invasão bárbara do templo de Deus,
um muito pelos resquícios do gás das bombas atiradas pela.violenta repressão
policial.
O cheiro de gás que se exalava daquela casa de meditação e de orações,
violentava, Sr. Presidente, aquele sentinumto de brasilidade que sempre respeitou os templos, principalmente quando ele é erigido na figura e na memória de um homem que, hâ dois mil anos, já houvera provado, de uma vez
por todas, que o pensamento sempre venceu a opressão, e que o sentimento
de justiça é, na verdade, a única coisa que realmente separa o homem dos animais irracionais.
Para que não se diga que a Oposição se aproveita de momentos da nossa
história, para exagerar seus sentimentos, em vez do nosso depoimento cristão, mas de alguma maneira político, eu quero ler, rapidamente, um só testemunho, que na sua crueza, na sua inteireza,-aponta à esta Casa a gravidade
do episódio:

operários ao se recolherem à igreja o fizeram malevolamente, e de medo pensado. Após o choque todos se encaminharam para a igreja. A causa yarece ter
sido a agressão a um guarda, que sofreu violenta pedrada. O que quero dizer
é que houve violência de parte a parte.

Horda selVagem, Sr. Presidente, operação de guerra, sangue derramado
junto à ara sagrada, como se ali existisse "uffi velhO altar de sacrlficios pagãos;
uma devastação realizada por pobres soldados, armado~ pelos poderosos
para prevenirem a guerra, mas condicionados pelo arbítrio para combaterem
a paz.
Isto tudo, Sr. Presidente, numa casa sagrada, erigida em memória daquele que, certa vez, descalço, junto a analfabetos líderes de sua época, dizia em
definitivo: .. Eu vos trago a- paz. Eu vos dou a minha paz".
Sr. Presidente, enquanto os nossos olhos, marejados pela presença de gases
mas, também, pela emoção incontida dO insólito, constatava tudo isso, o Sr.
Secretário de Segurança Pública de São Paulo, num verdadeiro atentado à
verdade, à seriedade que deve nortear os lfderes e os governos, dizia singelamente que, pelas informações que tinha tido, foram os próprios operãrios
que, naquela confusão toda, arrombaram até uma porta, para sair e correr.
Senhoras, crianças atacadas de roldão pela força da opressão de sempre,
repetindo aquilo que jâ existiu no início do CriSthmi-smo, Onde hordas também selvagens, também contra os menos favorecidos, tentavam, inutilmente
como sempre, amordaçar o sentido humanístico e imortal de liberdade e de
justiça social.
Sr. Presidente, as desculpas que representam um atentado à verdade, tiveram eco -aqui no Congresso, onde o Líder da Câmara dos Deputados do
Partido do Governo dizia esta pérola de intefígência: .. A greve está infiltrada
por elementos da Igreja".
Sr. Presidente, felizes os que profesSam a fé, felizes os que sentem aquilo
que o Deputado chamou de infiltração - :i presença entre os oprimidos da
Igreja eterna e de volta às catacumbas. Porque, Sr. Presidente, a opção que
foi feita pe.la Igreja, a opção que foi estabelecida pelo· Cristo, em favor dos
pobres, é muitíssimo anterior à temporalidade dos ditadores de sempre.
A Igreja é eterna, as ditaduras caem.
A nossa formação, Sr. Presidente, a nossa história, a nossa tradição e a
nossa filiação, por atavismo histórico _à fé cristã, exigem que esse inquérito
não possa ser chefiado por um parcial Secretário de Segurança Pública que,
certamente, se tivesse cumprido o seu dever e tivesse ido lá na igreja, veria,
com os seus--olhos, talvez chorosos das suas próprias bombas, que houve um
atentado vil, inoportuno, selvagem, bárbaro, que agora e sempre, não será suficiente para calar a voz da consciência cristã.

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB -SE)- Então, não estou entendendo
o que V. Ex' quer defender.

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Não quero crer que V. Ex•
esteja defendendo a "Pena de Talião", mesmo admitindo uma coisa que não
obedece à lógica, porque V. Ex' sabe que essa greve, enq·uanto não foi declarada ilegal. transcorreu na mais absoluta calma.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Tanto é assim que até morte houve,
antes de ser considerada ilegal.

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Exatamente. Morte, mas só
que foi -de um operário desarmado, morto .a tiros. O Governo, interessado
em mostrar a agressividade dos. operários, conseglli1:1, em toda a greve, um
fâto que foi explorado em primeiras páginas de jornais: apenas um muro me~
tâlico de uma fábrica ficou torto pela multidão e foi conSertado pelos pró•'Frei José Rezende, religioso na Igreja Nossa Senhora doSo- prios operários:-Este foi o único ato chamado de "terror" feito por operários
corro:
que todos sabemos, levam a inicial desvantagem de não serem armados pelo
Poder Público. Enquanto V. Ex' me dizia que ouvia as explicações do Goveru _ Por>volta das oito horas, houve a invasão por uma tropa de
no, eu ouvia, com muita alegria, uma reunião dos bispos de São Paulo, que
choque, que soltou várias bombis dentro da igreja, dentro da sacris- distribuíram uma nota, que já foi lida neste Congresso Nacional...
tia, e uma delas arrancou o dedo de um operário. Arrebentaram a
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex•? (Assentimento do
porta da igreja e praticamente fizeram· dela um veidadeiro palco de
terror, com bombas de gás e pauladas, pancadaria em todo o pes- orador.) Não estou defendendo o ponto de vista do Governo, nem disse a V.
Ex' que o estava.
soal que estava reunido."

O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer.
O Sr. José Lins (ARENA - CE)- V. Ex• ontem não estava em plenário, quando esse mesmo assunto foi comentado pelo Senador Franco Montoro e em seguida, pelo Líder da Maioria, Senador Jarbas Passarinho. Fizeram, ambos os Senadores uma das análises mais tranqUilas, mais objetivas e
mais conscienciosas que tenho ouvido nos últimos tempos, sobre esses
problemas, que costumam ser tantas vezes encarados com emotividade. Ao
ouvi-los, percebi que os fatos ocorridos em São Paulo foram verdadeiramente
chocantes. Mas, tudo me leva a crer que houve falha de parte a parte, e que os

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Estou dizendo que o assunto foi ontem comentado pelos Senadores Franco Montoro eJarbas Passarinho, que fi.
zeram uma análise objetiva dos fatos, lendo nesta Casa vários editoriais ecomentários de jornais os mais diversos, inclusive de O Estado de S. Paulo, que
sempre é ponderado, e muitas vezes, favorãvel à classe operãria. Todos lamentavam esses incidentes que nada constroem. Não estou aqui, nobre Senador, culpando ninguém. Mas é inegável que a violência gera a violência e se
aqueles que têm responsabilidade, como líderes, inclusive a Igreja, não tiverem ponderação não sei o que poderá ser deste País. Cabe igualmente a nós
uma grande responsabilidade na análise desses fatos.
O SR. GILV AN ROCHA (MDB - SE) - É interessante essa "ponde>ração" que se deve ter ao apanhar. Os padres e os operários deverão então,
agora apanhar, "ponderadamente" o que queremos, Sr. Senador, não é oregistro da notícia não é. a análise, do fato em si, mas, isto sim, um inquérito
isento. A presença do Sr. Secretário de Segurança, em rede nacional de televisão, negando o evento, que foi testemunhado por inúmeras pessoas qualificadas, já diz que o Secretário não possue indispensável isenção para companhar
o processo-.
O meu Partido deseja e exige ê que este inquérito seja presidido por um
magistrado e não por um delegado da Polícia ou por um Secretário de Segurança Pública que veio- à televisão negar um fato comprovado por todos
aqueles que foram verificar os danos causados à Igreja.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) Tenho a impressão de que o magistrado já não serviria,
porque foram os próprios magistrados da Justiça do Trabalho que após declararem a greve ilegal estãt? sendo desmoralizados.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• estâ se fazendo de
mal-entendido de propósito. Ninguém está aqui examinando a legalidade da
greve. O meu discurso foi todo centrado no tema da invasão de um Igreja,
que não pode ser minimizada, que tem que ser colocada nos devidos termos.
A igreja foi invadida, foi ·violentada, foram feridos padres e operários.
Houve verdadeiro terror num recinto pequeno e não pode esse terror passar
em brancas nuvens, como este Governo costuma fazer, esquecendo as violências de sua autoria. Lembro, Sr. Senador, uma analogia, a este episódio e que
deve ter acontecido há mais ou menos 160 anos. quando uma jovem freirinha
na Bahia, resistindo à invasão do seu templo, foi morta e ultrapassada pelos
iconoclastas de sempre, sacrificada dentro da sua igreja.
Quero avivar à menoria das autoridades brasileiras envocando a similitude do fato: uma invasão semelhante a essa na Bahia desencadeou a guerra
pela definitiva independência do Brasil. A p3:rtir dali, houve uma conscientização nacional de que o arbítrio tem fim. E- preciso não se minimizar o episódio.
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Permite V. Ex•?
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O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me permite uma inter·
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Pois não.
O Sr.José Lins (ARENA- CE)- O qUe-sé SOube, o que se disse aqui é venção, nobre Senador Gilvan Rocha?
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer.
que a Igreja, como instituição e a: Igreja como _casa de Deus, estava servindo
de base para os piquetes. Ela mesma assim, se envolve no processo se expõe à
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador Gilvan Roviolência que incita.
cha, já pertenci a vãrios Parlamentos, desde o Municipal, o Estadual, até o
OSR.GILVANROCHA (MDB -SE)- Então, V. Ex• defende a inva· Parlamento Federal, através da outra Casa do Congresso Nacional, e, agora,
são da igreja, a-gái-8.~riluito claramente. Mas a Igreja não lhe dá a autoridade para honra minha, ao Senado Federal. Antes de entrar propriamente no assunto que me leva a apartear V. Ext., quero dizer ao nobre Senador Evandro
para que V. Ex• escolha a quem a Igreja deve defender.
Carreira ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não defendo coisa nenhuma, nobre
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Eu pediria ao ilustre Líder
Senador, o que quero dizer é que, se a Igreja ...
que aguardasse outra oportunidade para discutir esse outro assunto. 1: o apeO SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- ... porque, felizmente, nobre lo que faço a V. Exf.
Senador, as bases· filosóficas e morais da Igreja não foram estabelecidas pelo
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Mas, acho que o Senado não
Governo do General F{gueiredo ...
pode ficar 8chincalhado pelo que foi dito aqui, hã pouco, sem que eu dê ares·

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Mas não é a filosofia da Igreja, posta. O Senador Paulo Brossard não estava aqui, e ninguém teria o topete de
nobre Senador. que está provocando esses distúrbios. Isso posso garantir a votar em seu nome, a não ser o próprio Senador Evandro Carreira, que era,
V. Ex•
naquele momento, o representante, da Liderança da Minoria.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Pode garantir? En-tão ouça,
Ex•, palavras de Dom Angélico Sândalo Bernardino, ungido príncipe da Igreja Católica.

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Isto é questão para uma Comissão Parlamentar de Inquérito! Isto não é para se discutir aqui, agora.

- A Igreja não está interessada em fazer greve - prosseguiu
D. Angélico -· mas ela está a serviço da classe trabalhadora, ...

O Sr. Lomanto Júníor (ARENA - BA) - Depois debaterei com S. Ex•
Não me sinto achincalhado neste Congresso, Sr. Senador, porque este Sena~
do honra a representação do povo brasileiro. Mas, respondendo a V. Ex• ...

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB-SE)-SeV. Ex• me permite, nobre
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nessa matéria eu não o considero Senador Lo manto Júnior, não vou permifir que o meu discurso' seja absoluta·
mente invadido por um· assunto que nada diz respeito ao que venho tratando.
um principe.
Terei muito prazer em Ouvi~lo sobre este oUtro assunto, mas em oportunidade
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- É preciso saber que:
diferente.

Porque se não estivesse, digo eu, estaria 'negando a pedra sobre a qual ela
foi construída.

O Sr. Evandro Carreira (MD B - AM) -

Permite V. Ex• um aparte?

Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Então não pode manipular painel. Ou merece credibilidade ou não merece.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.) Gostaria de informar a V. Ext., nobre Senador Gilvan Rocha, que seu tempo
O Sr. Evondro Carreira (MDB - AM) -Nobre Senador Gilvan Ro- jã estâ esgotado, e que procurasse concluir o seu pronunciamento, após, natu·
cha, numa perquirição histórica, de um instituto por demais reconhecido no ralmente, a concessão do aparte que foi dado ao nobre Senador Lomanto Júmundo moderno, que é q instituto do habeas co':pus e do mandado de segu- nior.
rança, nós chegamos atê as·· cidades-refúgio da antiguidade.Essas.c:~dades se
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Eu obedecerei, Sr. Presidente,
constituem essencialmente de templos, de sacrários para onde acorriam os infelizes, os perseguidos e martirizados. Foi ex~tamente aí que o instituto do mas gostaria que o aparte do nobre Senador Lomanto Júnior fosse brilhante
habeas corpus encontrou a_ sua fonte e se abeberou. Quer dizer, na cidade- e curto.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Com todo o prazer.

refúgio, no templo.
Quando um regime passa a pro.fanar, a cometer sacrilégios de invadir
templos, seja por que razão for, o que nada justifica; não hã nenhuma razão
humana nem sobre-humana que possa justificar, a Profanação de um templo
com homens armados perseguindo semelhantes, é mal sinal.
Meu ilustre Senador Gilvan Rocha, o fato é síntomático. V. Ex-' lembra
muito bem um exemplo, se não me engano, de Maria Angélica, exatamente
da Bahia. Foi aquela profanação que imantou toda a sociedade brasileira da
época na Bahia, para reagir às tropas do General Madeira e chegamos até o
celebérrimo dois de julho, que consagrou a independência e a expulsão das
tropas portuguesas do BrasiL O fato é sintorriáiico, é. profundamente sintomático, e a Igreja, seja ela Católica ou outra qualquer, toma posição frontal
em favor do trabalhador, daquele que estâ com fome- não é-só do trabalhador, daquele que está corix fome, porque hã fome no Brasil. A verdade é esta.
Se é por falta de salário Ou se é por falta de manã caído do cé~, não interessa.
Hã fome. A Igreja sintonizou isto e tem qtie tomar a defesa dos famintos,
Ela não pode silenciar. E, se ela silenciou durante algum tempo, este tempo
estã ultrapassado. Ela evoluiu como instituição humana que é. Inspirada pela
providência, tem que evoluir.
Eu alerto o Senado, ontem houve um fato desagradãvel nesta Casa. Esse
painel, que não tem nenhuma credibilidade, nenhuma idoneidade, manipulou
ontem uma votação. Aqui se· está manipulando votações, através desse painel
eletrônico. Apareceu o voto d~ quem não estava presente. O Senador Paulo
Brossard, por exemplo, votou favorãvel ao ptojeto e rião estava presente. E
eie se apaga imediatamente, quando deveria ficar aceso até o fim da sessão,
para que fotografássemos e pudéssemos impugnar a votação e protestar.
A verdade é esta. Nós estamos numa degradação total. Meu ilustre Senador, é o Senador da República que se está degradando, at~ manipulando votação. E seria até interessante que se fizesse uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para m~ julgar, faço questão de sair daqui, mas quero sair com
honra, não avacalhado.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Para ho!OenagearV. Ex•, que
é, sem dúvida alguma, um dos colegas a quem mais es.timo nesta Casa, mais
admiro e tenho respeito por V. Ex•, porque a sua eleição foi a consagração
popular do seu Estado, eu a acompanhei. Mas, acho que a Igreja está na obri...
gação de lutar em favor dos pobres. A Igreja de Cr_isto, os .Apóstolos que Ele
reuniu. Ele não foi buscã-los entre os cientistas, entre os intelectua~s, entre os
poderosos da época .. Quando Ele os reuniu no cenáculo para instituir aquilo
que qualquer ateu, qualquer agnóstivo, qUe queira negar a divindade de Cristo não pode fazê-lo, quando Ele instituiu a Euracistia, dando a expressão
maior da sua Deificação, ele foi buscar os seus seguidores en~re os pobres, os
pescadores, os homens ignorantes, que só depois de tocados pelo Espírito
Santo se transformaram em pregadores, em missionãrios, em transmissores
da doutrina do Cristo. Sou cat_ólico praticante e me honro muito de pertencer
à minha Igreja, mas sou também ecuménico, e acho que, embora católico praticante, todos os caminhos nos conduzem a Deus. Agora, o que nós· não podemos admitir é que, a pretexto da Igreja defender os pobres, certos representantes de Cristo, ou que se dizem representantes de Cristo, queiram usar a
Igreja, que é a sublimação, porque a Igreja somos todos. nós, que ela ...
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Gostaria que o nobre Senador fosse breve.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- ... que se queira transformar
a Doutrina do Cristo, que pregou a igualdade entre os homens e que pregou,
sobretudo, a defesa dos injustiçados, que a Igreja se tra.nsfornle num veículo
politico, para fazer política, para transformar aquela doutrina, que é a doutrina social, a qual defendo, pois sou um homem que defende a doutrina social
da Igreja ...
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Percebe-se.
O Sr. Lomªnto Júnior (ARENA- BA)- ... este é o meu pensamento.

Agora, não posso aceitar que, a despeito de se defender os pobres; a despeito
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de se exercitar a doutrina social da Igreja, alguns elementos dessa mesma
Igreja se transformem em veículos de partidos políticos para subverter a ordem, pa.ra subverter a paz, para criar tumultos neste País, que não vai ser subvertido~ que não vai ser tumultuado, porque o que o povo brasileiro qUer é a
construção de uma civilização prõtegerido os pobres, defendendo os pobres,
mas objetivã.rtdo aquela doutrina social, e que V. Ex• e eu defendemos e não
aqueles que estão pregando o que Cristo não pregou: a luta de classes, que
esta sim, esta pertence mais a Lenine e não a Jesus Cristo.

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Sr. Presidente, se a quantida·
de de palavras servisse para·defender tese, o Senador jâ seria provavelmente o
grande vencedor. Mas não vou nem responder a S. Ex• Quem responde é a
História; as· palavras que S. Ex• disse, agora, jâ foram ditas, de maneira diferente, em 1939, na Alemanha, e em todas as revoluçõCs que se transformaram
em ditaduras.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, jã disse um pensador do mundo que triste
do país que precisa ter heróis, porque a presença de um herói traz, atrãs dele,
sempre, o arbítrio, a injustiça, a força.
Eu desejaria apenas que esta Casa meditasse um pouco no exemplo de
Sóror Joana Angélica, que, mais uma vez,- demonstrou com o seu sacrifício
inesquecível que imortal mesmo não é o poderoso, não é o arbitrãrio, não é o
ditador. Imortal, mesmo, é o pensamento de liberdade e da justiç-a cfo homem. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 9-fl-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--Temos lido, na imprensa brasileira, que está estimada para este mês, uma
inflação de 6% e isso é muito bem sentido pelos pais de família e pelas donasde-casa.
Eu nunca fui muito de saber o quanto gasto com o·consumo doméstico.
Mas, hâ poucos dias, a minha senhora, viajando comigo, de São Paulo a
Brasília, me fez revelações de deixar estarrecido mesmo- qUalquer chefe de
família: o custo de dois meses atrás com elevações que não se podem imaginar.
lsto tudo se reflete, àe uma certa maneira, na economia de todos nós. E,
digamos assim, se nós Senadores, Congressistas, que não ganhamos mal, ganhamos relativamente bem, sentimos o peso de tudo que vem acontecendo
com essa inflação, calcule-se a classe média e a classe pobre!
Eu, hoje pela manhã, lá no meu apartamento, peguei um jornal que meu
familiar residente na cidade de Registro, em São Paulo, me encaminhou, a Tribuna da Ribeira, jornal muito bem feito, em que ele lembra uma
sêrie de colsa:s-que poderiam ser pratiCadaS-e que viriam em muito minimizar
a situação angust.iante do consuritidor brasileiro.
Uma. cidade como Brasília, nós sab~mos, precisa cuidar o quanto antes
do seu Hcintúrão verde". Estou há pouco tempo em Brasília, mas já andei em
alguns arredores e estou vendo, para alegria minha e dos brasilienses, que o
Distrito Federal estã produzindo bem no setor de hortifrutigranjeiros, produtos que poderiam ser vendidos a preços razoáveis se, principalmente, esses
plantadores, esses hortifrutigranjeiros forem protegidos Contra a figura iode-:
sejãvel do intermediário. Este no meu e_nt_eri_der, é aquela pessoa que mais
onera, que mais concorre para a inflaÇão.
Ora, veja só, seria interessante que tivêssemos as 'cooperativas dé: produtores dt;> comércio hortifrutigranjeíro, seria mUito interessante; é como díz
aqui o articulista: o produtor passaria o seu produto à cooperativa, ela ocomercializaria, e lhe pagaria o necessário para que pudesse pagar a quantos o
ajudassem no amanho da terra.
Os varejõ"es que foram criados como medida de Governo para baratear
os preços, parece-nos que não foram muito felizes, porque eliminaram a figu.
ra do intermediãrio-produtor, aquele que produzia e vendia o seu próprio
produto, sem a intermediação do atravessador, que não planta e por isso
nada produz.
São feirantes, aqueles que plantam pequenas glebas e que vêm para o
mercado, eles mesmos venderem seus produtos, e não o indesejâvel atravessador. O que ora acontece é que o feirante planta e procura vender sua fruta;
para isto, no entanto, encontra obstãculo, porque o varejão compete fortemente, impossibilitando-lhe a comerciãlização.
Assim, Sr. Presidente, o atravessador como disse, o homem de recursos,
chega ao agricultor, ou melhor ao produtor, necessitado de dinheiro, porque
ele só terã meioS Quaildo vender seu produto. o interrnediârio corri o dinheiro
lhe compra o produto por preço vil. E isso, Sr. Presidente, a bem ver, irã sa-
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criticar uma família que trabalhou para ter uma vida digna, como tOda vida
deve ser digna para a pessoa humana.
Assim, Sr. Presidente, acho que se deva advertir a SUNAB, aqui no Distrito Federal, e a Secretaria de Agricultura, responsãveis, esta pela produção
e·aquela pela comercialização, para envidarem esforços visando a proteger o
modesto agricultor.
Srs. Senadores, assiti, hâ poucos dias- não sei se os_ demais companheiros estiveram presentes --. ã uma exposição, no CentrO de Convenções, de
produtos hortifrutigranjeiros daqui de Brasilia. Se os Srs. Senadores não a visitaram, acreditem que perderam uma excelente oportunidade, porque jamais
pensei que Brasília, no seu ucinturão verde", estiveSse produzindo tanta fruta
saborosa, frutos grandes, tod~s à base, como se sabe, do adubo do solo.
Senador Itamar Franco, eu vijerimuns- que chamam de abóboras-,
melancias, mangas, abacates, uvas em quantidade enorme, que jamais pensei
fossem produzidas em terreno tão sãfaro como é o de Brasília.
Foi uma exposição magnífiCa a que visitei no Centro de Convenções, patrocinada pela Secretaria de Agricultura: do Distrito Federal.
Por conseguinte, o que falta agora, são os cereais, porque parece-me que
o "cinturão verde" de Brasília não comporta a plantação do milho, do arroz, do
feijão. O arroz- nós sabemos -vem de Goiãs, de Mato Grosso, de São
Paulo. Mas, as frutas, a maioria das frutas, quarido eu conheci Brasília, nos
idos de 60, 63 por aí assim, todas vinham de São Paulo, de Belo Horizonte.
Hoje não. Jã encontramos, principalmente saborosos frutos, aqui de Brasília.
E a questão do cer~l? Essa nos parece incontrolãveL Se se compra hoje,
o arroz, o feijão, até meslno o açúcar, por um preço, amanhãjâ é de outro. É
violei). ta a escalada inflacionária. Não hâ quem possa compreender essa situação, esse avanço à bolsa popular. Hã deficiência de produção, sim, disto
sabemos, daí ser o problema número I do Governo - a produção, ainda a
maior causadora da i.nflação. Desde que haja produção, tudo melhorará. É a
lei da oferta c da procura; desde que hã oferta, a procura diminui porque facilmente os domicílios são abastecidos, sem o pesado ónus inflacionário.
Mas, se é exatamente o con~~ârio, se_ hã procura, se há escassez da ofertal
tudo piora para o bolso do homem responsável pela manutenção, pela sobrevivência daS- suas famílias.
Por isso, Sr. Presidente, achei que neste final de Expediente eu deveria
reportar-me a este assunto, porque achei interessante o que diz este jornal do
Vale da Ribeira, que me causou admiração. Eu não sabia que São Paulo tivesse regiões com situações tão difíceis, como vejo traduzido neste jornal, A
Tribuna da Ribeira. Faz, aqui, nosso pi'ezado Úticulista, um estudo perfeito
dessa exploração do homem, do trabalhador, o preço vil por que ele vende a
sua mercadoria. E lembra, no final, a necessidade premente da criação dessas
cooperativas para os hortifrutigranjeiros.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -V. Ex• me permite?
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) -

Pois não, nobre Senador

Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Almir Pinto, ouvindo V.
Ex• falar ê que a- gente se preocupa, sobretudo quando V. Ex• se refere ao próprio caso de Brasília. Como é que nosso País já se acoStumou, por exemplo, a
importar alimentos? Nós não entendemos isto, um País como o nosso, que
importa o milho, o arroz, o feijão, a batata e- por incrível que pareça, nobre
Senador Almir ~into - há pouco tempo importávamos até alho, cebola.

O SR. ALMIR PINTO fARENA- CE)- Era isto que iria aduzir, que
sei V. Ex' é um estudioso do assunto.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) -

Vejamos os exemplos de

Juazeiro, na Bahia, de Petrolina, em Pernambuco, e até de São Paulo. Basta
dizer que hã dificuldades de transportes nos Estados do Nordeste para cidades maiores, como o Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.~ um absurdo a cebola apodrecer em São Paulo. Não se compreende.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Importante frisar que, mal chegá·
vamos ao Senado, o saudoso Senador Paulo Guerra certa vez entrou nesse
plenário revoltadíssimo, porque se queimava cebola 'no Baixo São Francisco
e o Governo importava esse produto.

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Está certo que em Pernam·
buco, que é um pouco mais dístante, por falta de transporte, isso aconteça,
meSmo assim não se explica.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Naquela época importamos ce·
bola e queimamos essa mesma cebola no Baixo-são Francisco.
alho, produzido em Minas Gerais, e (:)País o importa.

:t: o caso do
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O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- O Governo deve ter.toda
cautela nesta política de consUmo, porque qUem vai Sofrer, na verdade, é o
bolso do povo.
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O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Nobre Senador Itamar
Franco, agradeço o aparte de V. Ex• Devo-lhe dizer que li nesse mesmo jornal
da cidade de Registro, um jornal bem editado e ao qual um meu familiar presta colaboração, um editorial que é encimado com estas palavras: "Se cada
brasileiro plantar um pé de alface, o Brasil terá 100 milhões de pés de alface".
O problema é que subestimamos o nosso trabalho, a verdade é essa.

O Sr. Itamar FrancO (MDB- MG)- Exatamente este, o meu raciocínio, e ia completâ-lo. Sob esse aspecto, se V. Ex• tiver o cuidado- e tenho a
certeza, pois que V. Ex• é um homem experimentado, é um homem preocupado com este problema - hã de verificar, por exemplo, como aumentou o
custo de vida em Brasília nos últimos tempos. Dou ainda o exemplo da minha
Digamos <}ue 100 milhõ.es de pessoas não pudessem plantar, porque teCapital, Belo Horizonte. Não me canso de dizer, no Senado Federal, que mos crianças que, pela sua tenra idade, não podem plantar, mas se 50 milhões
Belo Horizonte, durante muitos anos, tem liderado o cust_o de vida neste País. plantassem ... Daria bem, e é o que o articulista quis expressar.
Nobre Senador Almir Pinto, o custo de vida de Belo Horizonte, até setembro,
jâ atinge a mais de 60%, isso numa cidade com uma concentração urbana de
Sr. Presidente e Srs. Senadores, era o que,_ nesta tarde~noite, tinha a dipraticamente 11% da população de Minas Gerais.
zer. (Muito bem!)
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Marcos Freire
Pedro Simon

Suplentes
ARENA
1. Helvídio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuolo

MOS

1. José Richa
2. Orestes Quercio
3. Toncredo Neves

Assistente: Daniel Reis do Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy 8arbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

MDB

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joison Barreto

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo ti - Ramal 623

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

João .Colmon
Torso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

Assistente: Sérgio do Fonseca Brog_o - Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiras, às 1o~oo horas
local: Sola "Clovis Bevilacqua" - Anexo ti - Ramal 623

Presidente: Cunha Limo
Vice-Presidenfe: Tancredo Nev~s

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Amon de Mello

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camorgo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães
MDB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1 . Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique Santillo
Titulares
1.
2.
3.
4.

tomanto Junior
Almir Pinto
Alberto Silvo
Jose Guiomord

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Senedito Canelas
MDB

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de ta Rocque
3. Jessé Freire
4. José Sarney
S. Milton Cabral
6. José Guiomard

(CR)

(5 membros)

COMISSÃO DE SEGURANÇA Nii:::~JONAl (7 membros)

COMPOS!ÇÃO
Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Seno
Titulares
1. TarsoDutra
2. Saldanha Derzi
3. Me"ndes Canele

J.. Dirceu Cardoso

1. Paulo Brossard

COMPOSIÇÃ•)

S_uplentes
ARENA
1. João Calmon
2. Muri{o Bodaró
3. Jos& Sarney

Titulares
1. Jorge Kolume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Bodaro
-4. Benedito Ferreira

1. Hugo Ramos

2. Adalberto Sena

2. Marcos Freire
3, lcizaro Barboza
4. José Richa

Assistente: Maria Thereza Magalhães Moita Reuniões: Quintos-feiras, às 12l00 horas
tocai: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9J30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES -

(CSN)

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mouro Benevides

MDB

MDB

Cunha Lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnlno
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotõnio Vilela

3. leite Chaves

1. Jose Richa
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reunilles: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gob. do Sr. Senador
Assistente: léda Ferreira da Rocha - Ramal 312
João Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(Cf)

(17 membros)

Raimundo Parente
Arnon de Mello
tomanto JUnior
Affonso Comargo
Vicentê Vuolo
Alberto Silvo
Amoral Furlan
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canele

2. Mauro Benevides

1. Gilvan Racho
2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto

COMPOSIÇÃO

Titulares

MDB
1. Marcos Freire

(CME)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo

1.
2.
3.
4.

2. Gilvon Rocha

COMISSÃO DE fiNANÇAS -

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
Amoral Peixoto
Toncredo Neves

COMPOSIÇÃO

Titulares
MDB
L Marcos Freire

1. Adalberto Sena
2. Evelasio Vieira
3. Franco Montara

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suplentes
ARENA
1. José Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossion

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quortas·feiros, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Borba~"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: Jodo Calmon
Vice·Presidente: Jutohy Magalhães
Titulares

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CE C)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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MDB

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

(15 membros)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomord

l. Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Hugo Ramos

t. Cuoha Lima
2. Joison Barreto

Assistente: Léda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Tarso Outro
1'?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi
Lomanto JUnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldio Nunes
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titular(fs
1.
2.
3.
4.
5.

Lenoir Vergas
Helvídio Nunes
Jesse Freire
Moocyr Dalla
Henrique de La Rocque

6.

~ioChaves

Suplentes
ARENA
1. Jutohy Magalhàes
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mkhiles
4. Benedito .Canelas

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CIVIL (7 membros)

2~'-Vice-Presidente:

Titulares
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
Lomanto Junior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
José Sarney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chaves
' 2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de La Rocuque
4. Joié Guiomard
5. Luiz Cavalcante
6.

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evondro Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
ARENA
l. Affonso Comorgo
Raimundo Parente
2. Pedro Pedrossion
Henrique de Lo Rocque
3. Aderbal Juremo
Bernardino Viana
Alberto Silva

Titulares
1.
2.
3.
4.
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MOS

1. Evondro Corr~irc
2. Humberto Lucena
3. Lozoro Barbozo

Titulares

Assistente: Leila Leivos Ferro Co$to - Ramal 497
Reuniões: Quintas·feiros, às 9J30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo Jl -Ramais 62le 716

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUt:RITO

Suplentes

1. Orestes Querda
2. Evelasio Vieira

ARENA
1.
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Affonso Camargo

1. Passos Pôrto
2. Lamento Junior
3. Alberto Silva

Comissõe~

Chefe: Ruth de Souza Castro
Local: Anexo ll - ·rerreo
Telefone: 225-850.5 - Ramal 303
1) Comissões Temporórias pore Projetas do CongniiSSO Nado·
oai
2) Comissões Temporórias paro Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnqueríto, e
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentaria (art. 90 do
Regimento Comum)

MOS

COMISSÃO DE TRANS.PORTE.S, COMUNI<~Á.çOÊs .
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1. Evandro Carreira
2. Lazaro Barboza
3. Orestes Quercia

1. Leite Choves
2. Agenor Maria

Assistente: Leilo Leivas Ferro Çosta - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 hOras
Local: Sola ''Ruy Barbosa"- Anexo l i Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Pre!idente: Beriedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Temporcirios

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro·
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B.
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Sa - Ramal 310,

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

SALAS
RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

SALAS
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

ASSISTENTE
LEI LA

C. A.

10,30

ASSISTENTE

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

GUILHERME

C.S.P.C•.

RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C. E. C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Romois-621 e716

FRANCISCO

LEI LA

10,00

MARIA
HELENA

10,30

c.s.

1],00
DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716

12,00
CÂNDIDO

11,00
FRANCISCO

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

LÊDA

C.l.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

LEI LA

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

MARIA
THEREZA

SÉRGIO

C.E.

ANEX0 11 B11
Romol- 484

-·

i

SALAS

GUILHERME

RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716

C.M.E.

QUINTA
C.F.

09,30

10,00
RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716

HORAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 150

QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 1979

BRAS(LIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 89, DE 1979
Autoriza a alienação de terras públicas, no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, à Construtora Andrade Gutierrez S.A., para implantação de projetos de colonização.
Art. I' É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autorizado a alienar à Construtora Andrade
Gutierrez-S.A., ·a Gleba Carapanã, situada no Município de São Félix do Xingu, no Estado do Pará, com cerca de 400.000 (quatrocentos mil) hectares, e transcrita em nome da União no Registro de Imóveis, Cartório do I• Ofício da Comarca de Altamira,
em 14 de dezembro de 1977, sob n• 1.020, destinada à implantação de projeto de colonização, a cuja fiscalização procederá.
Parágrafo único. Da escritura de Compra e Venda da área constará, obrigatoriamente, cláusula dispondo sobre o cumprimento da destinação da gleba, sob pena de nulidade da alienação.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de novembro 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• 90, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 15.000.000,00
(quinze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de Projetas e atividades na área de infra-estrutura urbana, 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, 13 de novembro 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• 91, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 20.000.000,00
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetas e atividades na área de infra-estrutura urbana, 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, 13 de novembro de !979. -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• 92, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2° da Resolução n• 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetas e atividades na área de infra-estrutura urbana, 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, 13 de novembro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente.
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• 93, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos) para financiar setores prioritários daquele Estado.
Art. I• Ê o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo, com a garantia da
União, no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outra moeda, de principal, com grupo financiador a ser indicado, sob a supervisão do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda, destinado a
financiar os setores de saneamento, eletrificação, sistema rodoviário e agricultura, bem assim a implantação do Complexo Químico de Alagoas.
Art. 2• A operação de empréstimo realizar-so-á na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil e pelo Ministério da Fazenda
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n' 4.025, de 8 de junho de
1979, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas do dia subsequente.
Art 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de novembro 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• 94, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, a elevar em Cr$124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a 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$ 124.487.345,30 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta 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 S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Programa CURA (Jaboti
II) 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, 13 de novembro de 1979 - Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Cons_titu_ição, e eu, Luiz Viana, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 95, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos~ milhões de cruzeiros) 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 Nacional da Habitação- BNH, destinado à implementação das obras da LINHA Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, 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, 13 de novembro 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• 96, DE 1979
Autoriza o Governo do 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.
Art. 1• É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outul:iro de 1976, do Senado
Federal, autorizado 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 um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, por
conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- ·FAS, destinado à implantação de um Centro Social Urbano, do tipo
"C", no bairro de Matadouro, em Aracaju, Estado de Sergipe, 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, 13 de novembro 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• 97, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Muncipal de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$
103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Ait. 1• É a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, esia na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de infra e super-estrutura no Município, dentro do Projeto CURA, 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, 13 de novembro 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• 98, DE 1979
Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada e a garantir empréstimo da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL - no valor de Cr$
1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros).
Art. I • É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 790.879.899,00 (setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove
mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação- BNH, bem assim a garantir empréstimo a ser contratado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
- SANESUL- no valor de Cr$ 1.094.754.543,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil,
quinhentos e quarenta e três cruzeiros), junto ao Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A., aluando, também, como agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadas, ambas as operações, à integralização, composição e recompo·
sição do Fundo de Financiamento para Ãgua e Esgotos - FAE/MS, visando a implantação, ampliação e melhoria dos Sistemas
de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitârios em comunidades de médio e pequeno portes, 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, 13 de novembro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que.oSenado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, eu, Luiz Viana, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 99, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete
cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos tennos do art. 29 da Resolução n' 93, de
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 433.427.697,13 (quatrocentos e trinta e três milhões, qua-
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trocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros e treze centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco de Crêdito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade _de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de canalização de córregos e galerias de âguas pluviais, naquela Capital, 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, 13 de novembro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, Luíz Viana, Presidente,

promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 100, OE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, a elevar em Cr$
75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Art. 1• Ê a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 75.045.388,00 (setenta e cinco milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor, junto ao Desenbanco- Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à implantação do Projeto 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, 13 de novembro 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• 101, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 2.248.654,52
(dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Barbacena, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil,
seiscentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e cinqUenta 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 qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao-financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana 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, 13 de novembro 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• 102, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 58.473.000,00 ( cinqüenta e oito milhões,
quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• Ê o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 58.473.000,00 (cinqUenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de 14 Centros Sociais Urbanos em diversos municípios daquele Estado, 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, 13 de novembro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente.
, Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 103, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 299.559.866,40 ( duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e qua-

renta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1• Ê a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93. de li de
L_ outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove milhões, quinhentos
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._.
e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos) 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 - BNH, destinados à execução de obras do Projeto CURA e de infra-estrutura e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, 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 F~der:J.!, 13 de novembro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 206• SESSÃO, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1979
1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

-

Projeto de Lei do Senado n• 90/79, que concede aos empregados

domésticos período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n9
5.859, de II de dezembro de 1972.

L I - ABERTURA
Mensagens do

Senh~r

Presidente da República

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
-

N• 256/79 (n' 462/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
40, de 1979-CN, que cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aero-

Projeto de Lei do Senado n• 100/79, que concede aposentadoria

especial aos artistas e aos técnicos em espetáculos de diversão.

-

Projeto de Lei do Senado n• 108f79-Complementar, que altera o

art. 4• da Lei Complementar n• I I, de 25 de maio de 1971, que institui o
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências.
-

Projeto de Lei do Senado n• 114/79, que dâ nova redação aos

náutica, e dá outras providências. (Projeto que se -transformou na Lei arts. 687, 692 e 700 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de
n• 6.715, de 12-11-79.)
Processo Civil).

- N• 257/79 (n' 463/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
-Projeto de Lei do Senado n• 205/79, que permite a prisão civil do
30/79-CN, que altera disposições da Lei n• 5.887, de 31 de maio de 1973, devedor, quando, por dolo, não cumprir a decisão judicial.
referentes à agregação do Diplomata. (Projeto que se transformou na Lei
-Projeto de Lei do Senado n• 240/79, que dispõe sobre a contagem
n• 6.716, de 12-11-79.)
de períodos incompletos de tempo de serviço prestado em atividades con~
- N• 258f79 (n' 464/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n' sideradas penosas, insalubres ou perigosas.
29/79-CN, que autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Lote-Projeto de Lei do Senado n' 264/79, que dispõe sobre reintegração
ria Federal regida pelo Decreto-lei n' 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dâ dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anistia.
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6..717, de
- Projeto de Lei do Senado 276/79, que revoga o art. 35 do Decreto12-11-79.)
lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal.)
- N• 259/79 (n' 466/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da
-Projeto de Lei do Senado n• 245/78, que dispõe sobre aposentadoCâmara n• 67/79 (n' 1.696/79, na Câmara dos Deputados), que dá nova ria especial para os Músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil.
redação ao art. 8• do Decreto-lei n• 860, de li de setembro de 1979. (Proje- Projeto de Lei do Senado n• 132/79, que autoriza o INAMPS a
to que se transformou na Lei n' 6.719, de 12-11-79.)
realizar convênio cortt as-- entidades sindicais que prestam assistência
- N• 260/19 (n' 467 f79, na origem), referente ao Projeto de Lei da médico-dentária a seus associados e dependentes.
Câmara n• 54/79 (n' 859/79, na Câmara dos Deputados), que dâ nova re-Projeto de Lei do Senado n• 170/79, que altera as Leis n•s4.131, de
dação ao art. 124 do Decreto-lei n• 200, de25 de fevereiro de 1967. (Proje- 3 de setembro de 1962,4.390, de 29 de agosto de 1964, e4.728, de 14 de juto que se transformou na Lei n' 6.720, de 12-11-79.)
lho de 1965, que disciplinam a aplicação do capital estrangeiro e as remes- N• 261/79 (n' 468/79, na origem), referente ao Projeto de Lei do sas de valores para o exterior, e dã outras providências.
Senado n' 234/79-DF, que fiXa os valores de retribuição de empregos das
-Projeto de Lei do Senado n• 123/79, que dispõe sobre a aposentaCategorias Funcionais de Biólogo, Técnico de Turismo, Técnico de Edu- doria especial dos telegrafistas, radiotelegrafistas c operadores de telecocação Física e Desportos

c de Agente

de

Tu~smo,

do Plano de Classifi·

municações em geral. no serviço privado e público.

cação de Cargos instituído pela Lei n• 5.920, de 19 de dezembro de 1973.
- Projeto de Lei da Câmara n• 66/79, que acrescenta parágrafo ao
(projeto que se transformou na Lei n' 6.721, de 12-11-79.)
art. 20 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973- Código de Processo Civil.
De agradecimento de comunicação:
- Projeto de Lei da Câmara n• 56/79, que acrescenta parágrafo úni- N• 262/79 (n' 469/79, na origem), referente à aprovação da Emen- co ao art. ll da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
da à Constituição n• 13, promulgada em li de outubro de 1979.
Decreto-lei n' 5.452, de I• da maio de 1943.
1.1.1 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n• 36/79 (n' 1.967-C/76, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 9' da Lei n• 6.439, de I• de setembro
de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dâ outras
providências.

-Oficio n• S/27/77 (n' 88/P/77, na origem) do Sr. Presidente do
Tribunal de Contas do Distrito Federal encaminhando ao Senado Federal
o Relatório e demais peças do Processo sobre a .aprovação das Contas do

Governo do Distrito Federal relativas ao exerc!cio de 1976.
- Projeto de Lei do Senado n• 64/79, que altera o§ 2• do art. 67 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),
modificada pelo art. 17 do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966.
Determina que os benefícios concedidos pelo INPS serão reajustados na
base do reajustamento do salário mínimo.

-

Emenda de plenário ao Projeto de Lei do Senado n• 75/79, que

dispõe sobre a transmissão, por emissora de rádio e televisão vinculada à
União, de programas de debates sobre problemas brasileiros, e dá outras
providências.

1.2.3 - Comunicações da Liderança da ARENA na Câmara dos
Deputados e no Senado Federai
-

De substituições de membros em Comissões Mistas.

1.2.4 - Leitura de pro)etos
- Projeto de Lei do Senado n• 339/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dã nova redação ao art. 6• da Lei n• 5.107, de 13 de
setembro de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- Projeto de Lei do Senado n• 340/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que fixa o salário-profissional do Vigilante Bancário, e o
tempo das jornadas de trabalho, diurna e noturna, e determina outras providências.

-

Projeto de Lei do Senado n• 341/79, de autoria do Sr. Senador

Orestes Quércia, que autoriza a CEF a estabelecer plano especial de aquisição de casa própria para aposentados.

1.2.5 -

Requerimento

- N• 500/79, de autoria do Sr. Senador José Sarney, solicitando que
o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 30 do corrente
seja dedicado a homenagear o Acadêmico Odylo

Ç~sta,

filho.
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1.2.6- Comunicação da Presidência

- Referente ao recebimento de docUmentos necessários à tramitação

do Oficio n• S/35/79, do Sr. Préfeito do Município de Maceió.
1.2.7 -

Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL PAPTISTA - Outorga, pelo Conselho
Universitârio da Universidade Federal da Bahia, da "Medalha do Mérito
Universitãrio'', a S. Ex' e aos professores Ruy Santos, Roberto Santos e

Virgil Scott.
SENADOR GASTÀO MVLLER- Visita de S. Ex• e outros Parlamentares ao I Distrito Naval, sediado na cidade do Rio de Janeiro, atendendo a convite do Sr. Ministro da Marinha.
SENADOR BERNARDINO VIANA - Documentos que comprovam a não responsabilidade do Sr. Petrônio Portella, Ministro da Justiça,

pela paralisação do programa ferroviário de subúrbio de Teresina-PI.
SENADOR ALMIR PINTO- Manifestação. favorável ao desenvolvimento do ensino de artes industriais.
SENADOR HUM BERTO LUCENA. como Líder- Depoimento do
Ministro Petrônio Portella perante a Comissão Mista que estuda o projeto

da reforma partidária.
1.2.8 -

- Projeto de Lei do Senado n., 329/79~DF, que eleva em ate
CrS 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros) o limite concedido ao Governo do Distrito Federal para promover abertura de credites suplemcn~
tares ao orçamento vigente. Aprovado, em turno único. À Comissão de
Redação.

-Projeto de Resolução n• 122/79, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de emprêstimo externo no valor de
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos), para
financiar projetos prioritários do Estado. Aprovado. À Comissão de Re-

dação.
-Projeto de Lei do Senado n• 134/79, de autoria do Sr. Senador Lomanto Júnior, que equipara os professores de deficientes auditivos aos habilitados em magistério especial de excepcionais. Aprovado, em segundo
turno, após usarem da palavra em sua discussão os Srs. Lomanto Júnior,
Almir .Pinto, Aloysio Chaves, Dirce~ Cardoso e Hugo Ramos. À Comis-

são de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n• 231/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que dá nova redação ao § (fi do art. 36 do Decreto n•
2.044, de 31 de dezembro de 1908. Aprovado, em segundo turno. À Comissão de Redação.
~Projeto de Lei do Senado n• 87/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redação ao art. 15 da Lei n• 6.367, de 1976.
Aprovado, cm primeiro turno, nos termos do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça. À Comissão de Rcdação.

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n' 342/79, de autoria do Sr. Senador Lomanto Júnior, que regulamenta a profissão de Ortopedista, e dã outras
providências.

1.2.9 -
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Requerimento

- N• 50 l/79, de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzi, solicitando

-

Projeto de Lei do Senado n• 267/79, de autoria do Sr. Senador

Gastão Mí!ller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, recons~
trução ou montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinção
ou demolição da unidade existente. Aprovado, em primeiro turno.

1.4- MATliRIAS APRECIADAS APóS A ORDEM DO DIA

a transcrição. nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O Go~ .
Requerimento n• 485/79, do Sr. Senador Aloysio Chaves, lido na sesverno é outra coisa", publicado na revista Veja.
são .anterior, em que solicita autorização do Senado para aceitar missão
do Poder Executivo. Aprovado.
1.3 - ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n' 108/79, que autoriza a Prefeitura Muni·
cipal de Guarujâ (SP) a elevar em CrS 188.996.737,80 (cento e oitenta e
oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentoS e trinta c sete cruzeiros e Jitenta centavos) o montante de sua dívida consolidade. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 111/79, que autoriza a Prefeitura Munici-

pal de Regente Feijó (SP) a elevar em Cr$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta c cinco cruzeiros e trinta c seis centavos) o montante de sua divida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Re~

dação.
-Projeto de Resolução

n~t

112/79, que autoriza a Prefeitura Munici~

pai de Presidente Prudente (SP) a elevar em CrS 78.122.596,30 (setenta e
oito milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros
e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Â C o~
missão de Redação.

-Projeto de Resolução n' 119/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG) a elevar em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão
de Redação.
-Projeto de Resolução n9 116/79, que autoriza a Prefeitura Munici~

pai de Belo Horizonte (MG) a elevar em CrS 106.407.363,00 (cento e seis
milhões, quatrocentos e sete mil e trezentos e sessenta e três cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Votaçilo adiada para a sessão do dia
20 do corrente, nos termos do Requerimento n9 503/79, após usar da pala~
vra no encaminhamento de sua votação o Sr. Dirceu Cardoso.
-Requerimento n9 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal,
sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. Rejeitado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os
Srs. Leite Chaves e J arbas Passarinho.

-

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.
II das regras de admissão de Agentes Consulares estrangeiros no Brasil,
aprovadas pelo Decreto-lei n9 4.391, de 18 de junho de 1942. Aprovado,
após parecer da comissão competente. À sanção.

-

Requerimento n• 500/79, lido no Expediente. Aprovado.

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESID!iNCIA
- Convocação de sessão extraordinária a
horas, com Ofdcnl dO Dia que designa.

1.6 -

realizar~se

amanhã, às 17

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOfl. JAISON BARRETO- Considerações sobre o discurso
do General Andrada Serpa, proferido por ocasião da solenidade comemo~
rativa do aniversãrio do Departamento de Pessoal do Exército. Pri_ndpios
que deverão nortear a formação do novo partido da oposição.
SENADOR FRANCO MONTORO- Justificando projeto de lei do
Senado, que encaminha à Mesa, dispondo sobre retificação de correção
salarial quando ocorreram erros no câlculo do índice Nacional de Preços
ao Consumidor.
SENADOR MARCOS FREIRE- Violações aos Direitos Humanos
que estariam se verificando em estabelecimentos penais do País. Circular
da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Olinda-PE, sobre a violência
policial que estaria se verificando naquele Estado.
SENADOR AGENOR MARIA - Apelo ao Governo Federal, no
sentido do pronto pagamento dos salârios dos operãrios das frentes de tra~

balho no Nordeste.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Correspondência recebida do
Presidente do Sindicato de Condutores de Veículos Rodoviãrios c Anexos
de Niterói-RJ, de denúncia sobre injustiças sofridas por integrantes daquela categoria profissional.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Necrológio do Sr. José Manoel
Gomes, ex-Servidor do Senado Federal.

1.7 - COMUNICAÇÃO DA PRESID!iNCIA
- Referente a não realização, amanhã, de sessão ordinária do Senado Federal, em virtude de realização de sessão solene do Congresso Nacional marcada para as 15 horas.

1.8- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

NovembTo de 1979
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DISCURSO PRONÚNCIA DO EM SESSÃO ANTERIOR

-

Do Sr. Senador Pedro Simon, proferido na sessão de 12-11-79.
L~- Do Sr. Senador Dirceu_ Cardo~~: proferido na sessão de 12-~ 1-79.

3 - MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 206~ SESSÃO, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GASTÃO MÜLLER

ÀS /4 HORASE30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimú.rtdo Parente- Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Helvídio Nunes- Almir
Pinto- José Lins- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto LucenaAderbal Jurema- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaJutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moacyr Dali a-Nelson Carneiro- Amarai Furlan- Henrique Santillo- Benedito CanellasGastão Müller- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha DerziJaison Barreto - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. }9-Secretário procederá à leitura do' Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
No 256/79 (n' 462/79, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 40, de 1979-CN, que cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica e dá outras providências. (Projeto quese1,ransformou na Lei n~?
6.715, de 12 de novembro de 1979.)
N• 257/79 (n' 463/79, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n• 30, de 1979-CN, que altera disposições da Lei n' 5.887, de 31 de
maio de 1973, referentes à agregação do Diplomata. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.716, de 12 de novembro de 1979.)
N9 258/79 (n9 464/79, na orígem), de 12 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 29, de 1979-CN, que autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria Federal regida pelo Decreto-lei n9 204, de 27 de fevereiro de
1967, e dá outras providências. (Projeto que se t'ransformou na Lei n9 6.717,
de 12 de novembro de 1979.)
N• 259/79 (n' 466/79, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 67, de 1979 (n' 1.696/79, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao art. 89 do Decreto-lei n9 860, de 11 de setembro de
1969. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.719, de 12 de novembro de
1979.)

PARECERES
PARECERES N•s 954 E 955, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 36, de 1979 (n' 1.967-C, de
76, na origem), que ''altera a redação do artigo 99 da Lei n'? 6.439, de
9
1 de setembro de 1977, que ''institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dá outras providências".

PARECER N• 954, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Moacyr Dalla
Originário da Câmara dos Deputados, o presente projeto, com o objetivo de incluir entre os beneficiários dos serviços assistenciais da Legião Brasileira de Assistência- LBA os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, propõe a modificação do artigo-911 da Lei n~'6.439f77, que passaria a
ter a seguinte redação:
.. Art. 99 À LBA compete prestar assistência social à população carente e aos combatentes que participaram da Força Expedicionária Brasileira- FEB mediante programas de desenvolvimento
social de atendimento às pessoas, independentemente da vinculação
destas a outra entidade do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS."

Na "Justificativa" do projeto o seu- Autor, Deputado Adhemar Ghisi,
lembra que a HLBA - foi criada em tempo de guerra e se originou por circunstâncias bélicas, motivo porque não se compreende que ela tenha sido desvinculada dos ex-combatentes e estes dela," principalmente quando, "apesar
dos esforços conjugados de vários setores governamentais em administrações
sucessivas, os ex-combatentes que paiticiparam da "FEB" não estão tendo,
como deveriam estar, nem em si mesmo nem em suas famílias, a assistência de
que precisam e que merecem."
Acreditamos que não ê o caso de discutir, sob pena de se cair no óbvio, o
reconhecimento e a gratidão da Pátria aos seus heróis, que, com tanta bravura e desprendimento, ofereceram suas vidas na defesa dos ideais democrátiR
c os.
Esse reconhecimento, essa gratidão, não ficaram só nas palavras, nos
louvores, nos discursos carregados de emoção. Traduziram-se, também, em
a tos positivos e eficazes ein todas ãs âreas- em que se fez sentir a ação social do
Estado.
Assim, uma série de beneficies foram criadoS para os ex-pracinhas, não
como uma regalia, mas como imperativo de um dever, a começar pela própria
N• 260/79 (n' 467/79, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto Constituição que, no arfigo 197, lhes assegura estabilidade no serviço públide Lei da Câmara n' 54, de 1979 (n' 859/79, na Câmara dos Deputados), que co, onde podem ser admitidos sem a exigência de concurso e a aposentadoria,
dá nova redação ao art. 124, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967. com proventos integrais aos 25 anos de serviço. É, ainda, a Constituição que
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.720,'de 12 de novembro de 1979.) lhes garante, verbís:
N• 261/79 (n' 468-/79, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto
.. assistência médica, hospitalar e educacional', se carente de rede Lei do Senado n' 234, de 1979-DF, que fixa os valores de retribuição de
cursos.''
empregos das Categorias Funcíonais de Biólogo, Técnico de Turismo, Técni-

co de Educação FísiCã-e desportos e de Agente de Turismo, do Plano de ClasPor sua vez, a vigente legislação da Previdência Social, consolidada pelo
sificação de Cargos instituído pela Lei n' 5.920, de 19 de setembro de 1973. Decreto n9 77.077, de 24-1R76, dedica aos ex-combatentes das três armas, e
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.721, de 12 de novembro de 1979.) não apenas, aos da FEB, todo um capítulo, regulando as formas e as condições para a obtenção dos benefícios previdenciários.
De agradecimerzto de comunicação:
Há, na verdade, um conjunto de normas legais que vão desde as leis aos
N• 262/79-(n' 469/79, na origem), de 12 do corrente, referente à aprovação da Emenda à Constituição n9 l3, proni.ulgada em 11 de outubro de decretos e a outros atos menores, cercando, sob os mais diversos ângulos, o
ex-combatente de toda a proteçào social p0ssível.
1979.
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O que o projeto -pretende, na verdade, não é ampliar o campo assistencial. Tem ele, talvez, muito mais mérito em alertar a autoridade pública parz.
que faça cumprir a Lei, aqui e ali, possivelmente esquecida.
Isto porque a inclusão dos ex-combatentes no rol da qlientela atendida
pela LBA é medida redundante e, portanto, desnecessâria. No texto do précitado artigo 99 está dito que à LBA incumbe ·~prestar assistência social à po·
pulação carente", independentemente de sua vinculação a uma entidade de
previdência social. Ora, o preceito é gen-érico, universal, nada excepcional.
Assim, por raciocínio indutivo ou lógico ou, mesmo, num:- interpretação
literal do dispositivo, o--ex-combatente, desde que carente de recursos ou de
assistência social, estarã automaticamente, amparado pela LBA, pois que a
esta não importam as credenciais, as origens, o currículo de seu público. Para
ela, basta ser carente, ainda que, voltamos a repetir, se trate de um segurado
da Previdência Social.
Desse modo, não com intuito, evidentemente, de criar qualquer obstáculo a que o amparo ao ex-combatente se torne mais eficaz, o que é por todos
desejável, não vemos razão, de ordem prática, para apoiarmos o projeto nos
termos em que está posto. O que aqui vemos é legislar sobre o que já estã legislado. Cumprir a lei seria o problema, mas isso o projeto não pode conseguir.
Ante essas razões e, a despeito da meritória justificativa da proposição,
opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissõ-es.~? de setembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente - Moacyr Dalla, Relator Eunice Michiles - Jaison Barreto Aloysio Chaves.
PARECER No 955, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge Kalume
Originário da Câmara dos Deputados e de iniciativa do ilustre Deputado
Adhemar Ghisi, vem ao exame desta ConiÍSSão de Finanças o projeto de lei
que altera a redação do artigo 99 da Lei nv 6.439, de ]9 de setembro de 1977,
que .. institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dã outras providências".
Ao justificar sua proposição destaca o autor:
"Não é necessário argumentar muito para se ressaltar mais
uma vez, como já está integrada definitivamente na História Contemporânea do Brasil, que é praticamente inexcedível, a ajuda que a
Força Expedicionária Brasileira deu na garantia de nossa segurança
interna e externa. Entretanto, e apesar dos esforços conjugados de
vãrios st ores governamentais em administrações sucessivas, os excombatentes que participaram da FEB não estão tendo, como deveriam estar, nem em si mesm-os nem em suas famílias, a assistência de
que precisam e que merecem.
Ora, a Legião Bras_il~_ira _de Assistência, como é fácil de ser
constatado, foi criada em tempo de guerra e se originou por circunstâncias bélicas, motivo porque não se compreende que ela tenha
sido desvinculada dos ex~combatentes e estes dela. 1! por essa razão
que estamos apresentando projeto, que virá sanar essa injustiça que
a Pátria está cometenâo contra aqueles que, numa quadra especialíssima de sua história, puseram sUa vida em jogo, nos ensanguentados campos da Europa, para garantir não só a vitória aliada
~entra o '"Eixo", mas também a nossa segurança."
Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do Plenário,
após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e de Finanças.
Jã no Senado Federal, manifestou-se a Comissão de Legislação Social,
pela rejeição do projeto.
A proteção legal aos ex-combatentes encontra-se na Constituição Federal e em diversos diplomas legais, incluindo, dentre outras aspectos, o social.
A inclusão dos ex_-combatentes como beneficiários da Legião Brasileira
de Assistência deve ser feita no tex.to da Lei ~'? 6.439. de J9 de setembro de
1977, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência SocialSINPAS, que, em seu artigo 4o, estabelece a inclusão da LBA no SINPAS.
Este o objetivo do projeto.
Quanto ao preceito contido no artigo 165, da Constituição, que determina a indjcação da competente fonte de custeío do benefício, o artigo 29 do
projeto prevê o atendimento com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. criado pela Lei nv 6.168, de 9 de dezembro de 1974.
Sob o aspecto fmanceiro- competência regimental desta Comissãonada temos a opor a iniCiatiVa do ilustre Deputado.

Ante as razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara no 36, de 1979.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente
-Jorge Kalume, Relator - Jutahy Magalhães- Tancredo Neves- Amaral
Peixoto- José Richa- Raimundo Parente- Alberto Silva- Henrique de
La Rocque.
PARECERES Nos 956, 957 E 958, DE 1979
PARECER No 956, de 1979
Da Comissão do Distrito Federal. Sobre o Oficio "S" n9 27, de
1977 (no 88/P, de 21-11-77, na origem) do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal
o Relatório e demais peças do Processo sobre a aprovação das Contas
do Governo do Distrito Federal relativas ao exercício de 1976.
Relator: Senador Heitor Dias.
Em cumprimento ao disposto no art. 17. § 19,- da Constituição Federal, e
no art. 28 da Lei no 5.538, de 22 de novembro de 1968, o Tribunal de Contas
do Distrito Federal examinou as Contas do Governo do Distrito Federal,
pertinentes ao exercfcicdinanceiro de 1976. O Parecer Prévio daquele Tribunal reconhece que:
a) o planejamento local necessita de profundo aperfeiçoamento e isso
pode ser obtido com o intenso trabalho que se desenvolve em conseqUência
do convênio GDF-SEPLAN;
b) só depois de efetivamente institucionalizado o planejamento local é
que se poderá falar de Orçamento Plurianual de Investimentos e OrçamentoPrograma no Distrito Federal. O que até aqui se tem elaborado não ultrapassa o campo da formalidade, para satisfazer determinações legais; não decorrendo, pois, de escala de prioridades racionalmente estabelecida;
c) as contas se apresentam de acordo com as Normas Gerais do Direito
Financeiro (Lei n9 4.320/64, de 17-3-64); estão aritmeticamente certas e contabilmente corretas; revelam procedimentos administrativos em geral escorreitos. com exceção dos casos que, ou ensejaram representações às autoridades competentes, ou deram causa a medidas de retificação, orientação ·ou fixação de responsabilidades, com a promoção das respectivas sanções;
d) na realização da Despesa, respeitaram-se os limites fixados na lei
orçamentária, retificada por numerosos créditos suplementares, abertos na
conformidade da autorização orçamentária ou de leis especiais.
Assinala o Parecer Prévio que ··o exame das presentes contas não envolve a responsabilidade pessoal de cada um dos administradores", os quais terão contas examinadas, a tempo.
Depois de longo exame dos documentos apresentados, indica o Parecer
Prévio, os ••resultados prinCipais da administração financeira do Distrito Federal":
I - A arrecadação das receitas correntes atinge Cr$ 2.458.379.159,51.
Foram arrecadados 26,95% a mais do previsto, ou sejam Cr$
1.936.497 .400,00.
2 - O total das receitas de capital chegou a Cr$ 502.889.369,50. Tendo a
previsão sido de Cr$ 263.743.600,00, verificou-se aumento da ordem de Cr$
239.145.769,50 na arrecadação.
J - Portanto, o total arrecadado ascendeu a Cr$ 2.961 .268.529,01, supe~
rando a previsão (Cr$ 2.200.241.000,00) em 34,59%.
4 - Quanto às Despesas, a Lei dos Meios e os Créditos Suplementares
autorizaram Cr$ 3.014.614.411,34. Entretanto, não ultrapassaram Cr$
2.982.748.721,67, o que a deixou inferior em 1,07%.
5-O superavit (despesas correntes inferiores às receitas correntes) so ..
mou Cr$ 506.078.073,87, equivalendo a 25,92%.
6- Enquanto isso, o orçamento de capital acusou o deficit de 51,19%,
As despesas de capital (Cr$ 1.030.447.636,03) ultrapassaram o montante fixado (Cr$ 502.889.369,50) em Cr$ 527.558.266,53.
7 - Dessa maneira, em termos globais, houve deficit de Cr$
21.480.192,66, equivalente a O, 72% da despesa realizada sobre a receita arre..
cadada.
8 - A despesa paga atingiu a Cr$ 2.546.483.494,71, ficando em CrS
436.265.226,96 os restos a pagar, o que representa, em termos percentuais~
85,38% para a despesa e 14 1 62% para os restos a pagar.
9-Os gastos orçamentãrios foram 14% inferiores à receita arrecadada
no exercício. Em termos monetãrios, isso importou efi!Cr$ 414.785.034,_00,
I O- A receita extra-orçamentária, !i!=m os restos a pagar de 1976, chegou a Cr$ 173.986.820,38, isto é, 5,87% da receita orçamentãria.
I 1- Com o montante de Cr$ 463.325.908,52, a despesa extra·
orçamentária constituiu 15,53% da despesa orçamentãria.

No"cmbro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

12- Foi transferido, do exercício de 1975, o saldo de Cr$
226.795.603,08.
t3- Do exercício de 1976 para o de 1977, foi transferido o saldo de Cr$
332.694.893,00. Desse total, Cr$ 11.047.617,30 (3,32%) estavam em caixa e
Cr$ 321.647.275,70 (96,68%) em estabelecimentos bancãrios.
..
14-Cento e quarenta e dois créditos suplementares foram abertos, no
montante de Cr$ 1.097.705.282,91. Desta soma, Cr$ 248.051.641,27 foram
compensados por anulações de dotações orçamentãrias, Cr$ 814.373.411,34
implicaram em aumento da despesa orçada e Cr$ 35.280.235,30 referem-se a
alterações de projetofatividade. Assim, os créditos suplementares abertos,
por atas do Governador, ficaram aqUém do limite fixado: CrS
940.048.200,00.
15- As contribuições da União (Cr$ 1.305.829.360,00) representaram
44,10% da receita arrecadada.
16- Já as transferências da União, incluídas as participações em tributos federais (Cr$ 1.556.308.880,43) representaram 52,55% da receita arrecadada e custearam 52, 17% da despesa realizada.
17- As transferências da União, somadas à arrecadação do ICM sobre
o trigo importado (Cr$ 350.702.417,17) representaram 64,39% do total dare·
ceita arrecadada.
18- As variaç-ões patrimoniais ativas -s-uperáriim- as -·passivas eril Cr$
500.992.432,35. Esta soma constitui o resultado patrimonial.
19 --0 Supera~·ít financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, chegou a
Cr$ 38.501.268,24.
20- A Administração centralizada gastou com Pessoal Cr$
598.312.417,76, isto é, 24,34% das receitas correntes, que -chegaram a Cr$
2.458.379 .159.,51.
21- A receita da Administração centralizada equivaleu a 30,64% dareceita conjunta sem as transferências; a das entidades autônomas, a 69,36%.
22- Enc:luanto isso, a despesa da Administração centralizàd~, sem as
transferências t:õitentes e de capital, correspondeu a 33,97% da despesa éonjunta; .a das entidades autônomas a 66,03%.
23- Com o -P~soal, a despesa conjunta da Administração centralizada
e das entidades autónomas representou 62,72% das despesas correntes, equivalente a 27,48% da receita global, feita a dedução do valor· das transferências
apuradas pela Administração- centralizada em favor das entidades autônomas.
24- O Órgão Central, a Sociedade de Abastecimento de Brasília, a
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a Sociedade de Trailsportes Coletivos de Brasília, a Ciã: de Âguas e Esgotos de Brasília, a Fundação do Serviço
Social do Distrito Federal, a Cia do Desenvolvimento do Planalto Central e
as Centrais de Abastecimento de Brasília apresentaram resultados patrimoniais negativos.
25- Entretanto, a receita da Administração centralizada (Cr$
2.961.268.529,01 contra CrS 1.843.256.317,30 em 1975) apresentou aumento
de 60,65%.
26- A dívida fundada externa (Resultante da compra de equipamento
hospitalar, na República Federal da Alemanha) no valor de Cr$ 1.286.892,58,
foi amortizada em Cr$ 483.30~,60.
27- A dívida ati v a passou de Cr$ 74.278.840,70 para Cr$.
108.200.193,22, aumentando, portanto, 45,67%.
28- A cobrança efetiva do exercício (Cr$ 11.542.874,98) acrescida dos
cancelamentos efetuados (Cr$ 9.785.934,49) representou 19,71% da dívida to·
tal.
29- A divida ativa inscrjta do exercício, no montante de Cr$
55.250.161,99, foi superior em 159,04% ao decréscimo ocorrido em virtude da
cobrança e dos cancelamentos.
O exame realizado, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, abrangeu o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e o
demonstrativo das variações patrimoniais-. Cumpriu, pol-ianto, as exigências
da Lei nq 4.320, de 1964 e atendeu ao disposto do Decreto-lei n9 199, de 1967,
no que se refere às prestações de contas das entidades públicas (art. 29, § 2q).
Foram apreciadOs os balanços gerãis da Administração centralizada e
das ·entidades autônomas, salientando o Parecer Prévio da Corte de Contas
do DF:
- Elaboram-se documentos iguais ou semelhantes nas empresas. Mas o significado desses elementos variam, conforme a azienda
tenha finalidade lucrativa ou finalidade social.
É que, nas empresas, sendo o acréscimo do capital o fim único
perseguido, torna-se o lucro instrumento seguro de aferição da eficiência ou da ineficiência da administração.
Já nos entes com fins sociais es:s·e-·critériO ·não tem préstimo.
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Se se equiparassem os objetivos dessas diferentes azimdas, seria
o caso de se fecharem os hospitais e as escolas, de encerrar as atividades de toda a imensa rede dos serviços governamentais que não
apresentasse rédito positivo. Com semelhante orientação, certamente a atividade pública apresentaria lucro, mas a sociedade estaria prejudicada e, possivelmente arruinada.
De acordo com o Balanço Orçamentário, foram contraídos empréstimos
no valor de CrS 181.459.063,90, não previstos na lei orçamentária, mas autorizados pelas Leis n•s 6.277, de 5 de dezembro de 1975 e 6.008, de 26 de dezembro de 1973. A maior arrecadação do ICM sobre o trigo importado favoreceu à Receita Tributária. Da mesma forma, a arrecadação do ICM local.
Isso permitiu que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
representasse, para o Distrito Federal, no exercício de 1976, o seguinte:
- 27% do total da receita executada;
- 32% das Receitas Correrites;
- 77% da Receita Tributária.
Em termos percentuais, foi esta a participação de cada fonte da receita,
no total arrecadado:
Receitas Correntes
Tributária .................................-........ 35,00%
Patrimonial
........................ ............
3,50%
Industrial
.. . . .. . . . .. . . . .. . .. .. • . . • . .. • . . . .. . . . .. . 0,50%
Transferências Correntes ....................... , . 41~00%
Receitas Diversas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3,00%
83,00%
Receitas de Capital
Alienação de bens móveis e imóveis ..•...........•
Operações de Crédito
...•.............•.........
Transferências de Capital
.......................•
Outra·s Receitas de Capital ..................•....

0,50%
6,00%
9,00%
1,50%
17,00%

O comportamento da Receita, rio Distrito Federal, no último qüinqüênio, tem sido o seguinte:
RECEITAS
ANO

1972
1973
1974
1975
1976

TOTAL

Correntes

Capital

609.954.098,71
914.410.193,93
!.172.059.924, 17
1.566.650.311,49
2.458.379.159,50

106.941.478,45
l 07.546.364,40
150.270.743,84
276.606.005,81
502.889.369,50

716.895.577,16
1.021.956.558,33
1.322.330.668,01
1.843.256.317,30
2.961.268.529,01

No tocante às Despesas Correntes, representaram 65,46% do total, como
se vê:
- Despesas de Custeio
.......... , , ....... , ..... .
-Transferências Correntes
...........•..•.......

25,38%
40,08%

As Despesas de Capital, representando 34,54% do total, compreenderam
o seguinte:·
-lnvestimentos
-Inversões Financeiras
........................ .
-Transferências de Capital .. , .......... ·-·-· ..... .

16,16%
12,39%
5,99%

No der~adeiro qüinqüênio, foi esta a eVolução da desPesa orçamentária:

DESPESAS
ANO

TOTAL
Correntes

1972
1973
1974
1975
1976

439.517.511,24
643.379.137,60
892.891.335,62
1.263.219.979,68
1.952.301.085,64

Capital
204.555.518,28
364.858.194,44
449.227.457,85
619.172.966,65
1.030.447.636,03

698.073.029,52
1.008.237.332,04
1.342.118.793,47
1.882.392.946,33
2.982.748.721,67
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As despesas de Pessoal atingiram, no exercíCio, Cr$ 598.3l2.417,76,assim
A conta Bens Móveis apresenta Cr$ 80.934.463,17 em equipamentos e
compreendidas:
instalações e CrS 41.553.829,96 em material permanente. Ficou plenamente
demonstrada a participação do Distrito Federal nos capitais das empresas
- 79,04% do total das Despesas de Custeio;
por ele constituídas e no da Petróleo Brasileiro S.A.
- 30,65% do total das Despesas Correntes;
O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE - 20,06% da despesa total realizada.
compreende o total de Cr$ 783.292.952,51. O Ativo Compensado, Cr$
No tocante ao balanço financeiro, as receitas orÇamentãrias chegaram a 1.645.234.535,55.
Cr$ 2.961.268.529,01. A elas se somaram as extra-orçamentArias, no montanRelativamente ao Passivo Financeiro, a Dívida Flutuante do Distrito"
te de Cr$ 610.252.047,34, além dos saldos do exercício anterior: Cr$ Federal importou, a 31 de dezembro de 1976, em Cr$ 560.026.555,42, entre
352.227.613,96. Totalizaram, portanto, Cr$ 3.923.748.190,31.
Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, vencimentos a Pagar, VenciAs despesas orçamentárias, de Cr$ 2.961.268.529,01 passaram a Cr$ mentos e Salários não Reclamados e Credores Diversos.
3.923.748.190,31, em virtude das despesas eXtra-orçamentArias de Cr$
O Passivo P_erm~nente corresponde à Dívida Fundada Externa, de Cr$
463.325.908,52 e dos saldos em espécie-, que Passam para o exercício seguinte, 727.487,83 e-à Dívida Fundada Interna, assim demonstrada:
no valor de Cr$ 477.673.560,12.
-Banco Central do Brasil ............... Cr$ 27.500.000,00
Falta a confirmação dos supriiii.enrOs efetuados aos seguintes órgãos:
-Banco Nacional da Habitação
........ Cr$ 111.459.063,90
-Caixa Econômica Federal
. . . . . . . . . . . Cr$ 70.000.000,00
-AdministraçãO ~das Unidades Desportivas de
Brasília ................. ~... •. . . .•. . . . . . . . . Cr$
2.025,15
Assim, o Saldo Patrimonial registra um Ativo Real Líquido de Cr$
-Corpo de Bombeiros do Distrito Federal . Cr$ 1.234.861,08 2.157.151.127,63, resultante do confronto entre o Ativo Real (Ativo Financei-Polícia Militar do Distrito Federal
.Cr$ 2.969.381,01 ro de Cr$ 598.527.823,66 e o Ativo Permanente de Cr$ 2.328.336.411,12) e o
-Secretaria de Segurança Pública ............ Cr$ 961.971,40 Passivo Real (Passivo Financeiro de Cr$ 560.026.555,42 e o Passivo Perma-Tribunal de Contas do DF ............... Cr$ 1.723.665,84 nente de Cr$ 209.686.551,73).
TOTAL
..............•..... Cr$ 6.891.904,48
Foi examinado, pelo Tribuna( de Contas, a Demonstração das Variações
Os Restos a pagar" de I 976 foram lançados como despesa extraR Patrimoniais, considerada merecedora de aprovação.
O Parecer Prévio do TCDF concluiu pela aprovação das contas do Goorçamentária em compensação à parte empenhada e não paga da despesa
vernador do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1976. O Plenário
orçamentária total.
Quanto ao Balanço Patrimonial, --cutTipre analisar o Ativo e o PasSivo. acompanhou o voto do Relator, Auditor Jesus da Paixão Reis, investido nas
funções de Conselheiro.
.
O Ativo Compreende: a) Ativo Financeiro; b) Ativo Permanente; c) ASomos, portanto, pela aprovação das Contas do Goveino_ dô Distrito
tivo Compensado.
O Passivo diz respeito aos seguintes itens: a) Passivo Financeiro; b) PasR Federal, relativas ao exercício financeiro de 1976, na forma do seguinte
sivo Permanente; c) Saldo Patrimonial.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 123, DE 1979
O Afivo Financeiro do Distrito Federal atingiu, no final do exercício de
Aprova as Contas do Governador do Distrito Federal, relativas
1976, Cr$ 598.527.823,66, que foi registrado no balanço, da forma que segue:
ao exercício financeiro de 1976.
Disponível
O Senado Federal resolve:
Caixa
11.047.617,30
Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito FedeBancos
321.647.275,70
332.694.893.00
ral, relativas ao exercício financeiro de 1976.
Vinculado
Sala das Comissões, 18 de maio de 1978- Wilson Gonçalves, Presidente
Caixa de Diferentes
- Heitor Dias, Relator - Cattete Pinheiro - Adalberto Sena - Alexandre
Valores
1.030.3!0,82
Bancos
143.948.356,30
144.978.667,12 Costa- Saldanha Derzi- Itamar Franco, c/ restrições, nos termos do voto
em separado.
-----Realizável
108.200.193,22
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ITAMAR FRANCO:
Dívida Ativa
108.200.193,22
Almoxarifadõs
12.376.360,90
Ao Senado Federal compete discutir e votar projetes de lei sobre matéria
Devedores Diversos
277.709,42
120.854.263,54 tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do
Convém reSsalvar que o saldo da con-ta Caixa. que integra o Disponível, Distrito Federal, nos termos do§ 11' do art. 18 da Constituição e, especif:.caR
mente, segundo dispõe o art. 105, I, alínea "d", do Regimento Interno, à
está confir-m-ado apenas pelo termo de conferência relativo ao Serviço da Tesouraria Geral (Cr$ 4.155.712,82). Falta a confirmação dos restantes Cr$ Comissão do Distrito Federal cabe opinar sobre as Contas do Governador,
6.891.904,48, que serão comprovados nas tomadas de conta dos respectivos oferecendo o respectivo projeto de resolução.
2. Observadas a competência constitUcional e as formalidades regimenR
responsáveis.
A Dívida Ativa cresce de ano para ano e, em 1976, atingiu, aproximada- tais, esta Comissão deve hoje dfscutir e votar as Contas do Governo do Dismente, a 0,05% da Receita Tributária efetiva: E, no dia 31 de dezembro d~ trito Federal, relativas ao exercício de 1976, cujo parecer do ilustre Relator,
Senador Heitor Dias, conclui pela aprovação da matéria na forma do Projeto
1976 permitia o seguinte quadro, pertinente ao qUinqUênio:
de Resolução que propõe.
3. Por ocasião da primeira discussão, solicitamos vista da matéria não
VALOR(CrS)
ANO
com o intuito de retardar sua aprovação, mas com o real objetivo de estudá-la
aprofundadamente e de oferecer possíveis sugestões ao aperfeiçoamento dos
29.223.064,78
1972
mecanismos de fiscalização financeira, que ao Senado é imposto exercer.
36.739.767,41
1973
4. Realizamos um paciente exame do Relatório, Parecer e da documen52.700.099,84
1974
tação anexa, encaminhada pelo Ofício "S" n9 27, de 1977, do Senhor PresiR
1975
74.278.840,70
dente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
1976
108.200.198,22
De fato, nada encontramos que possa flagrar erros ou irregularidades de
----------------~--~-~------.,...---monta, passíveis de suspeição.
A conta Almoxarifado, cujos valores serão comprovados nas tomadas de
5. Nem por isto, entretanto, deixamos de notar e anotar certos fatos e
conta dos respectivos responsãveis, chega a CrS 12.376.360,90. E a conta De- informações, que nos parecem sUscetíveis de inaiores esclarecimentos e até
vedores Diversos atinge a importância de Cr$ 277.709,42, que foi demonstra- mesmo de- diligências técnicas que melhor pudessem formar nossa opinfão
crítica.
da.
O Ativo Permanente compreende:
Eis um exemplo:
-Bens Móveis ......... ._ ........•... Cr$ 122.468.293,13
Ao examinar o balanço orçamentário, O Relatório do Tribunal de Con-Bens Imóveis
......... ··~···· ...... Cr$
2.564.495,17 tas do DF. informa, às fls. 173, que "no Orçamento de Capital ocorreu um
-Obras em andamento .......... , . . . Cr$
42.943.308.14 deficit de Cr$ 527.558.266,53, em virtUde de as despesas ierem alcançado Cr$
-Participações Financeiras ... :: ....... Cr$ 2.160.360.314,68 1.030.447.636,03 para uma receita ae Cr$ 502.889.369,50. A diferença foi co2.328.336.411,02 berta com o superavit do orçamento corrente".
H
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Dessa informação decorrem inúmeras questões que devemos alinhar:
por que as despesas de capital.elevaram-se a mais de 100% (cem por cento) da
receita própria eretivamente arrecadada, considerandO-se, ahida, o fato de a
receita de capital estimada ter sido de apenas CrS 263.743.600,00, constante
da previsão orçamentária para o exercício? Será_ que este deficit elevad~ do
Orçamento de Capital justifica-se, mesmo diante de um possível crescimento
do volume de in_vestimentos efou iiwersõCs financeiras não previsto?
É verdade que os demonstrativos das contas "Bens imóveis", .. Obras em
Andamento" e "Participações Financeiras".• que figuram _no ~~exo I das
Contas, nos dão uma idéia do volume dos dísp.êndios, mas nâo satisfazem do
ponto de vista de sua justificação, vale dizer, os númerOs podeni co-n]1rrriar o
correto emprego dos recursos, mas.não o seu bom e necessário emprego.
Essas questões e ainda outras que haveriam de ser desdobradas, a partir
delas, merecem, é certo, as respostas devidas, que constitueni p!opriamente o
objeto de nossa tarefa fi_scalizadora, no exerdcio do controle_ externo.
Outro exemplo: às fls. 175, diz o Relatório que .. os saldos em espécie,
tanto em caixa como nos diversos estabelecimentos de crédito, provenientes
de 1975, bem como as que se transferem para o exercício de 1977, estão corretos". (Grifamos.)
-- ·-~
Confiamos ·ná- COilvicÇão do Tribunal de Contas e nela nos louvamos.
Todavia, é mister observar que tal afirmação não estâ acompanhada do conveniente demonstrativo.
Pior, o próprio Tribunal comenta, às ns: T'17 e f78, ao tratar-do Balanço
Patrimonial, que "o saldo da conta caixa, que integra o Disponível, está
confirmado apenas pelo termo de conferência relativo ao Serviço de Tesouraria Geral, na importância de Ci$ ~4.155.712,82,ja/tando, portanto, a confirmação doS restantes CrS 6.89/ .904.48, os quaiS deverão ser comprovados nas tomadas de contas dos respectivos responsáveis". (Grifamos.)
À vista disso, pergun.tamos: os saldos estão Co-rretOS,~Ou não? o termo de
conferência é formalidade importante para a confirmação da fidelidade dos
números. Logo, faltando a confirmação de valores, pode-se afirmar que os
saldos estão corretos? Não teria havido uma- precipitação do Tribunal, que
em lugar de afirmar deveria ressalvar?
As respostas a essas perguntas o próprio Tribunal nos dá, no seu Parecer
TécrtiCó, cumprindo as formalidades legais. Lemos na letra "c" de suas conclusões: "as contas se apresentam de acordo com as N ermas Gerais de Direito Financeiro (Lei n'i' 4.320/64, de 17-3-64); estão aritmeticamente certas e
contabilmente corretas... " (Grifos nossos.)
Realmente, as contas estão corretas quanto à forma.
Mas, estarão substancialmente certas?
É este o problema que serve de preâmbulo às conclusões do nosso voto.
6. Por certo ninguém deve ser responsabilizado pelas deficiências no
campo da fiscalização financeira e orçamentária.
Mas não se pode permanecer de braços cruzados diante das evidentes falhas do aparelho fiscalizador.
O art. 81 da Lei n9 4.320/64, ao dispor sobre o Controle Externo, determina que:
hArt. 8l. O controle da execução orçamentária, pelo Poder
Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento."
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niência de virem as contas acompanhadas .. de exposição minuciosa
sobre as atividades administrativas nelas espelhadas, a par da anã lise e comparações entre orçamentos, planos _e programas e os resultados do exercício financeiro. Só assim, poderia o Legislativo, em
sua ação fiscalizadora, verificar se as promessas contidas nos planos
e orçamentos foram cumpridas pelos administradores."
Finalmente, depois de mencionar que a insuficiência dos elementos apresentados para o controle orçamentário não possibilita verificar o desempenho
do Executivo, pelo que o controle passa a restringirRse) quase exclusivamente,
ao exame formal das licitações e dos empenhos, conclui o ilustre Relator:
"Mas a Lei, por enquanto, contenta-se com os elementos acima
aludidos e o Tribunal não pode exigir mais."
Estas considerações devem significar uma advertência ao Poder Legislativo. Advertência que encampamos sob a forma da sugestão concreta que
agora faremos e que, brevemente, proporemos como projeto de lei.
Em primeiro lugar, é preciso criar coõdiÇões técriico-funcionais para melhor acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, sob pena de
continuarmos exercendo um controle externo puramente formal e inócuo.
Nesse sentido~ faz-se m_ister dotar o Senado de um eficiente aparelho fiscalizador, que nos permita acompanhar, permanentemente, a execução orçamentária.
Em segundo lugar, devemos, desde já, buscar uma reformulação dos mecanismos legais, a fim de que se alcance os objetivos de um verdadeiro ..Juízo
de qualidade da administração", como muito bem esclareceu o Relatório do
Tribunal de Contas e como já havíamos ressaltado acima.
7. Tudo que dissemos dá ressonância às conclusões do Parecer prévio
do Tribunal de Contas, constantes das letras a e b, onde se afirma:
'~a) o planejarriento local necessita de profundo aperfeiçoamento ein diversas áreas dentre as quais é de ressaltar, pela sua oportunidade, a da institucionalizaÇão de um sistema de planejamento do
Governo do Distrito FedCiill, cuja: inexistência é reconhecida nos
documentos oficiais;-- -----b) só depois de efetivamente implantado tal sistema é que se po-d"erá falar, com propriedade, de orçamento plurianual de investimentos e orçamento-programa no Distrito Federal, pois o que até
agora se elabora não ultrapassa o campo da mera formalidade,
destinando-se tão-somente a satisfazer determinações legais. não decorrendo de uma escala de prioridades racionalmente estabelecida."

8. Assim, limitando nosso exame às formalidades dos registras aritméticos e contábeis das presentes- contas e louvando-nos na convicção de seu
acerto pelo Tfibunal de Coritas, observadas. ainda, nossas ãdvertências quanto a inexistência de uma estrutura adequada no Senado Federal para que este
possa exercer seu poder fiscalizador- o que num futuro pióximO esperamos
ver corrigido - vota!llOS, com restrições.

Sala das Comissões, t 8 de maio de 1978. -

Itamar Franco.

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O VOTO EM SEPARADO
Quanto às Despesas de _capital, os gastos importaram em Cr$
1.030.447.636,03, representando 34,54% do total da despesa orçamentária,
sendo:

Isto significa que a atllaçãO do Poder Legislativo, cm consonância com a
investimentos ·······--·······~·"--····-······~4-·-········ 16,16%
atividade exercida pelo Tribunal de Contas, no controle da execução orçaInversões Financeíras ......... ·-·..,. _. 4.......... 4....... 12,39%
mentária. é a de um verdadeiro controle de qualidade.
Transferências de Capital .... , ·-~ ... ·-~ •.
§,99%
Nesse sentido é o pronunciamento do Relator das presentes Contas naA evolução da despesa orçamentária nos últimos 5 exercícios foi a sequele Tribunal.
guinte:
Ao introduzir a V Parte de seu Relatório, sob a epí&rafe .. Balanços Gerais do Exercício", o referido Relator faz uma perfeita colocação do probleDESPESAS
ma, cuja íntegra de seus comentárioª' recomenda-mos a urna atenta leitura.
Total
Correntes
Ano
DeCapitai
Convém reproduzir os seguintes trechos:
.. Hoje, com a mudança de concepção orçamentária, os documentos clássicos deixam uma dolorosa impressão de insuficiência,
698.073.029,52
não fornecendo elementos para que se possa ajuizar a qualidade da ad- 1972
204.555.518,28
493.517.511,24
1.008.237.332,04
ministração. (Giifamos.) Por isso mesmo, este Tribunal não se tem 1973
364.858.!94,44
643.379.137,60
1.342.118.793,47
cansado de fazer sentir a necessidade de outro tipo_ de prestação de 1974
449.227.457,85
892.891.335,62
1.882.392.946,33
~ 619.172.966,65
1.263.219.979,68
contas."
1975
2.982.748.721,67
1.030.447.636,03
1.952.301.085,64
1976
Segue a observação:
4

..Já no RelatóriO e Parecer Prévio às Contas do GDF, referentes-ao
exercício de 1969, -o Conselheiro HeTâCHo Salles insistiu sObre a necessidade de um "controle funciOnal". Cyro Versiani dos Anjos, no
s_eu trabalho, referente ao exercíció_d_e 1973, demonstrou a conve-

••••••••••••••

4

As Receitas Correntessomaram Cr$ 2.458.379.159,51 e as Despesas Correntes Cr$ 1.952.301.085,64, havendo, portanto, superavit de CrS
506.078.073,87.
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No Orçamento de Capital ocorreu um deficit de Cr$ 527.558.266,53, em
virtude de as despesas terem alcançado Cr$ 1.030.447.636,03 para uma receita
de Cr$ 502.889.369,50. A diferença foi coberta com superavit do orçamento
corrente.
Na execução orçarnentãria, ocorreu um deficit no valor de CrJ
20.480.192,66, diferença decorrente do superavit do orçamento corrente e do
deficit do orçamento de capital.
As despesas de pessoal atingiram, no exercíciõ, Cr$ 598.312.417,76, ou:
- 79,04% do total das Despesas de Custeio;
- 30,65% do total das Despesas Correntes;
- 20,06% da despesa total realizada.
BALANÇO FINANCEIRO
No balanço financeiro, elaborado com base no art. 103, da Lei n94.320,
de 17 de março de 1964, são demonstrados os resu_ltados tinais das entradas e
saídas de caixa durante o exercício, conjugadas com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
Ãs receitas orçamentãrias que totalizaram Cr$ 2.961.268.529,01,
somaram-se as extra-orçamentárias, de Cr$ 610.252.047,34 e os saldos do
exercício anteüos, CrS 352.227.613,96, perfazendo o total de Cr$
3.923.748.190,31.
.
Às despesas orçamentãrias, de
2.982.748.721,67, somaram-se as
extra-orçamentárias de Cr$ 463.325.908,52 e os saldos em espécie que passam
para o exercício seguinte -de Cr$ 477.673.560,12 totalizando Cr$
3.923.748.190,31.
Os saldos em espécie, tanto em -caixa corno nos diversos estabelecimentos
de crédito, provenientes de 1975, bem como as que se transferem para o
exercício de 1977, estão corretos.
A demonstração detalhada dos saldos existentes em caixa e em bancos
consta de fls. I (Volume II).
O saldo em caixa, que se transfere para o exercício seguinte, estã adequadamente confirmado por termo de conferêiJ._çiª'_<k_ Caixa, fls. l a 2 -(Volume
II).
Não consta do processo a confirmação dos suprimentos efetuados aos
seguintes órgãos:

crs

tes CrS 6.891.904,48, os quais deverão ser comprovados nas tomadas de contas dos respectivos responsãveis.
A existência física dos diferentes valores registrados na conta Caixa de
Diferentes Valores (Cr$ 1.030.310,82) está devidamente confirmada por ter·
mo de verificação.
Também as contas Bancos - Disponível e Vinculado - têm os seus
saldos devidamente comprovados por memorandos bancários, observadas as
conciliações pertinentes.
Especial atenção merece a conta Dívida A tiva, no valor de CrS
108.200~ 193,22, em virtude do seu significativo crescimento de ano a ano.
De acordo com o art. 39 da citada lei n'? 4.320, .. as importâncias 1elativas
a tributos, multa_s e créditos da Fazenda Pública, lançados mas não cobrados
ou não recolhidos no exercício de origem, constituem Dívida Ativa, a partir
da data da -sUa inSCrição."
Em 1976, as inscrições de Dívída Ativa do Distrito Federal atingiram
aproximadamente 0,05% da-Receita Tributária própria efetiva.
Nota-se, por· ou tio lado, que as baixas verificadas, em cada ano, são
sempre inferiores às inscriçõeS ocorridas no mesmo ano, conforme demonstramos a seguir:
Ano

Inscrições

Baixas

Diferenças

%

1972
1973
1974
1975
1976

7.783.736.36
13.609.817,43
22.167.519,03
29.172.189.97
45.464.227,50

4.499.692,76
6.093.174,80
6.207.186,80
7.593.449,11
11.542.874,98

3.284.043,60
7.516.702,63
15.960.332,43
21.578.740,86
33.921.352,52

42,19
55,22
71,99
73,97
74,61

PARECERES N•S 957 E 958, DE 1979
Sobre o Projeto de Resolução n'? 123, de 1979, da Comissão do
Distrito Federal, que "aprova as Contas do Governador do Distrito
Federal, relativas ao exercício de 1976".

PARECER N' 957, DE 1979
Administração das Unidades Desportivas de Bras11ia (AUD) ....
Da Comissão de Constituição e Justiça
........................ ·~· .. ~· ....••...•.•,. Cr$
2.025,15
Cr$ 1·234.861,08
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Relator: Senador Wilson Gonçalves
Polícia Militar do Distrito Federal .........• Cr$ 2.969.381,01
O Projeto de Resolução, apresentado pela Comissão do DiStrito Federa_!,
Secretaria de Segurança Pública ..... _. ~ ..... . Crl 961.971,40
Cr$ 1.723.665,84 que aprova as Contas do Governador do Distrito Federal, relativas ao exercíTribuna} de Contas do Distrito Federal
TOTAL ........................ . Cr$ 6.891.904,48 cio de 1976, vem a este Órgão Técnico. A Proposição resulta do Ofício "S"
n' 27, de 1977 (n' 88-P, do 21 de novembro de 1977, na origem) com o qual o
Os "Restos a Pagar" de 1976, no montante de Cr$ 436.265.226,96, estão Presidente da CQrt_e especializada encaminhou a esta Casa do Congresso Nalançados como receita extra-orçamentária em cóínpertsação à parte empenha- cional, relatório e demais -peças do processo pertinente ao exame e aprovação
da e não paga da despesa orçamentária total, relacionados às fls. 13fl07 do da matéria.
Volume III, e subdivididos em despesas processadas CrS 81.454.408,61, e des·
A Comissão do Distrito Federal analisou todos. os aspectos da questão e,
pesas não processadas, Cr~ 354.810.818,35.
estribandowse no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do DF, concluiu que:
l - as contas se apresentam de acordo com as Normas Gerais do DireiBALANÇO PATRIMONIAL
to Financeiro (Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964; estão aritmeticamente
certas e contabilmente corretas; revelam procedimentos administrativos em
Ativo
geral escorreitos, com exceção dos casos que, ou ensejaram representações às
a) Ativo Financeiro
autoridades competentes, ou deram causa a medidas de retificação, orienO Balanço Pa_trimonial- peça fundamental dos Balanços Gerais- ela- tação ou fixaÇão de responsabilidades, com a promoção das respectivas
borado segundo o art. 105 da Lei nO? 4.320, de 17 de março ·de 1964, demonstra sanções;
que o Ativo FinariCC:it-o do Distrito Federal, no final do exercício d~ J976,
2 - na realização da Despesa, respeitaram-se os limites fixados na lei
atingiu Cr$ 598.527.823,66. Esta impOrtâffCia está assim registrada no ba~ orçamentária, retificada por numerosos créQitos suplementares, abertos na
lanço:
conformidade da autorização orçarnehtái'iã ou de leis especiais.
O próprio voto em separaâo, do Senador Itamar Franco, na Comissão
Disponível
do Distrito Federal, conclui pela_ aprovação das Contas, na forma do presente
11.047.617,30
Caixa ........................ .
332.694.893,00 Projeto, depois de afirffiar que se lou-vava na convicção do acerto do Tribunal
321.647.275,70
Bancos ..... ~ ..•.•..........•...
de Contas do DF, no estudo realizado.
Vinculado
Na realidade, a verificação -dos documentos apresentados pelo Executivo
Caixa de Diferentes valores ....... .
!.030.310,82
143.948.356,30
144.978.667,12 do Distrito Federal foi completa e, sobre ela, manifestou-se a Comissão do
Bancos · ...... · · · · · · · •· •· · · ··· · •
Distrito Federal.
Realizável
A Constituição defere ao Senado Federal, no artigo 42, inciso V, compeDívidaAtiva . . . . . . .. . . . . . . .. . ..
108.200.193,22
tência para legislar para o DF, na forma do disposto no§ 19, do art. 17, e nele
Almoxarifados . . . . . . . . . . . .. . .. .
12.376.360,90
exercerá fiscalização financeira e orçamentária, com o auxílio do respectivo
Devedores Diversos ......•. --·.
217.709,42
120.854.263,54 Tribunal de Contas. O art. 17, § 19, aludido, estabelece que cabe ao Senado
O saldo da conta Caixa, que integra o Disponível, está confirmado ape- discutir e votar projetes de interesse do Distrito Federal, relativos a questões
nas pelo termo de conferência relativo ao_ Serviço de Tesouraria Geral, na im- tributárias e orçamentárias, serviços públicos e pessoal da administração.
portância de Cr$ 4.155.712,82, faltando, portanto, a confirmação dos rcstanO Regimento Interno da Casa também dispõe sobre o assunto.
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Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do
O acréScimo na receita tributária deveu-se à maior arrecadação do JCM
Projeto de Resolução da Comissão do Distrito Federal.
,cal e do ICM sobre o trigo importado. Este tributo contribuiu com um total
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1978. - Daniel Krieger, Presi- de CrS 789.556.054,14, dos quais Crl 438.853.639,97 decorreram da tribudente - Wilson Gonçalves, Relator - Nelson Carneiro - Leite Chaves - tação de operações realizadas no território do Distrito Feder-al, e CrS
Lenolr Vargas - Gustavo Capanema - Oito Lehmann - ltalívlo Coelho. 350.702.417,17 originaram·se âo trigo importado.
Do total da receita efetivamente realizada no exercício, o Distrito FedePARECER N• 958, DE 1979
ral participou com 42,37%, cabendo à União, através das transferências corDa Comissão de Finanças
rentes e de capital, e à arrecadação sobre o trigo importado, uma participação
Relator: Senador Mauro Benevides
percentual de 45,79% e 11,84%, respectivamente.
Vêm a exame desta Comissão as contas do Governo do Distrito Federal,
Na realidade, deve-se considerar que a participação do Distrito Federal
relativas ao exercício financeiro de 1976, encaminhadas pelo Oficio "S" n9 elevou-se substancialmente, em relação ao exercício anterior, quando ele con27, de 1977, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. tribuiu com apenas 29,95_% para -o total arrecadado.
2. Nos termos do art. 42, item V, da Constituição, compete, privativaIsto, possivelmente, explica a variação percentual, ,nominal, da receita
mente, ao Senado Federal exercer a fiscalização financeira o orçamentária no realizada em 1976, relativamente a 1975, que foi da ordem de 60,66%.
Distrito Federal, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas.
5. A Despesa, inicialmente fixada em Crl 2.200.241.000,00, foi elevada
3. O Relatório e Parecer Prévio às Contas do GDF, da lavra do senhor para Cri 3.014.614.411,34,_ em decorrêQcia de 142 créditos supleme,ntares
Auditor Jesus da Paixão Reis, Relator da matéria referente ao exercício de abertos no exercício, todos enumerados e resumidos no Relatório do Tribu1976, divide-se em nove (9) partes, das quais as duas primeiras foram dedica- ~&~.
das ao estudo, sério e aprofundado, do Sistema Nacional de Planejamento e
Entretanto, o total dos dispêndios realizados somou CrS
de seus Elementos Estruturais. Esta abordagem teórica revela profundo co- 1.952.301.085,64, resultando num saldo orçamentário da ordem de Cr$
nhecimento do tema e foi realizada com grande objetividade e atualidade, o 31.865.689,67, que corresponde à diferença entre a despesa prevista e a realique, sobretudo, enriquece o documento ora examinado.
zada.
No curso dessas considerações, ao analisar a Planificação e OrçamentoIsto não significá, porém, que tenha ocOrrido superavit na execução orçaPrograma no Distrito Federal, o Relatório conclui que, lamentavelmente, mentária. Ao contrário, esta apreSentou um-deficit de Cr$ 21.480.192,66, reBrasília carece de um eficaz sistema de planejamento, orçamento e moderni- sultado da diferença entre a receita e despesa realizadas:
zação administrativa, razão por que "o OrçamentO jllurianual de investimenReceita realizada ...... , .... _...... ~ .. ~ .•...
2.971.268.529,01
tos e o orçamento-programa são documentos insatisfatórios, elaborados para
2.982.748.721,67
Despesa realizada .. ·-~· ....... ·-· .. _....._. -· .•
cumprir um dever legal e não o resultado de opções estudadas em seus custos
Deficit ••.••••••••.••••.•••.•••.••••••
21.480.192,66
e benefícios, assim ec6nôffiícoS e sociais" (Relatório do T.C.D.F., fi. 133).
Esperamos, a exemplo daquela Corte de Contas, que a situação melhoNo Orçamento Corrente, as receitas- correntes tutalizaram CrS
re a curto prazo, para que as decisões administrativas no âmbito do Distrito
Federal deixem de ser resultantes da intuição do processo- decisório", con- 2.458.379.159,51, enquanto as despesas correntes atingiram Cr$
forme assinala o Relatório, e passem a obedecer às diretrizes de um eficiente 1.952.301.085,64, apresentando um superavit no exercício de Cr$
506.078.073,87.
planejamento.
Por outro lado, no Orçamento de Capital, para uma receita de capital da
4. O Orçãmento do Distrito Federal para o exercício financeiro de
1976, aprovado pela Lei n9 6.280, de 9 de dezembro de 1975, estimou a receita ordem de Cr$ 502.889.369,50 e uma despesa no montante d~ Cri
e fixou a despesa em Cr$ 2.876.507.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e 1.030.447.639,03, ocorreu um deficit de Cr$ 527.558.266,53.
A diferença entre o deficit do Orçamento de Capital e o superavit do
seis milhões, quinhentos e sete mil cruzeiros), dos quais Cr$ 2.200.241.000,00
corresponderam à Administração Direta e Cr$ 676.266Jl00,00 à Adminis- Orçamento Corrente correspondente ao deficit na- execução orçamentária, assim demonstrado:
tração lndireta.
A composição da receita apresentou a seguinte discriminação:
527.558.266,53
Deficit do Orçamento de Capital ............. .
Superavit do Orçamenlo Corrente ............ .
506.078.073,87
ESPECIFICAÇÃO
21.480.192,66
Deficit na Execução Orçamentária ............ .
Cr$ 1,00
Receita do Tesouro
6.. De acordo com o art. 10 I da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, os
Receitas Correntes
resultados gerais do exercício serão demonstradOs no Balanço Orçamentário,
no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e na Demonstração das VaReceita Tributária ............ .
rià~Çõ"es Patrimoniais.
705.313.000
Receita Patrimonial .......... .
90.512.000O demonstrativo das receitas e despesas previstas, em confronto com as
Receita Industrial ............ .
820.000- .
realizadas, corresponde ao Balanço Orçamentário, conforme examinamos no
Transferências Correntes ...... .
item 5 deste parecer.
987.7.03.400 '
Receitas Diversas ........... .
152.079.000
O Balanço Financeiro por sua vez, permite demonstrar a receita e ades1.936.497.400
pesa orçamentária, assim como os recebimentos e os pagamentos de natureza
Receita de Capital
extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, oriundos do
exercício anterior, e ?S que são __tr~nsferidos para o ex_ercício posterior.
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.
Ã vista_ dos esclarecimentos c_onstantes do Relatório do Tribunal de
251.000
Transferências de Capital ...... .
263.491.600
Contas, temOs o seguinte-deqlOnstrativo_dos elementos principa"is do Balanço
Outras Receitas deCapitai ..... .
Finãnceiro:
1.000
263.743.600
2.200.241.000
Discriminação
Em Cr$1,00
Receita dos Órgãos da
Administração Descentralizada
Receitas Orçamentárias
2.961.268.529,01
Receitas Extra-Orçamentárias .. .
610.252.047,34
235.558.000
Receitas Correntes ........... .
Saldo do Exercício Anterior .... .
352.227.613,96 3.923.748.190,31
676.266.000
440.708.000
Receitas de Capital ........... .
2.876.507.000
Total ••••••••••••••••••••
Despesas Orçamentárias ........ 2.982.748.721,67
Despesas Extra·Orçaméntârias . . 463.325.908,52
5. A Receita do Tesouro, estimada em Cr$ 2.200.241.000,00~ superOu a
Saldos pjo Exercício Seguinte . . . 477.673.560,12 3.923.748.190,31
expectativa, com uma arrecadação da ordem de Cr$ 2.961.268.529,01, repre..
sentando um incremento de CrS 761.027.529,01, ou seja, de 34,39% da estimaSobre esses elementos componentes do Balanço Fínanceiro; o Relatório
tiva orçamentária.
·
do Tribunal de Coritas 06 Distrito Federal esclareCe que:
Explica-se este aumento pelo excesso da arrecadação tributári~_, no mon- .. Os saldos em espécie, tanto em caixa como nos diversos estabelecitante de Cr$ 327.505.020,98, somado à maior absorção de recursos à conta de mentos de crédito, provenientes de 1975, bem como os que se transferem para
Transferências CõiTentes, superando a previsão em Cr$ 248.783.164,83.
o exercício de 1977, eStão corretos.
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Quanto à deferência da apreciação de norma constitucional à douta CoM
missão de Finanças, foi liberalidade que urge consertar, por tratar-se de comM
petência técnica que- nos é regimentalmente deferida, do mesmo modo como
não nos compete a análise do mérito, por ser esta a função daquela e da CoM
missão de Legislação Social.
Finalmente, no que se refere, especificamente, à exigência do parágrafo
único do art. 165 da _Lei :M_&ior, não COnvence· a extensa ~rgurnentação do Autor, jâ que ana1isa sua aplicabilidade à luz da existência de uma fonte de custeio, sem referir-se a que o texto constitucional subordina a elevação de encargos na Previdência Social, não apenas à indicação de uma fonte de custeio Em CrS 1,00
Ativo
e sabemos que a previdência não existiria sem elas- mas à "correspondente
Ativo real
fonte dç CU$teio total", o que é diferente, po~que está a exigir a fonte de reAtivo Financeiro ........... -~598.527.~23,66
cursos específica, porque "correspondente" ao encargo que se pretende criar,
Ativo Permanente . . . . . . . . . . . . . 2.328.336.411,12
Ativo Compensado . • • • . • • • • • • • • 1.645.234.535,55 4.572.098.770,33 e ••total", porque deve ser igualmente especifico e certo o seu destino, e não
apenas a fonte genérica; ou aleatória, enviada às custas da receita prevista
Passivo
para os programas existentes e aluais.
Passivo real
Entendemos, dessa forma, que, se se pretende modificar os benefícios
560.026.555,42
Passivo Financeiro
compreendidos na Previdência Social, hã que se atender à exigência da Cons209.686.551,73
Passivo Permanente
tituição, que estã ali não por mero acaSo, mas exatamente para restringir o
Saldo Patrimonial
comprometimento dos recursos da Previdência com gastos superiores à sua
Exercícios Anteriores ...... ~ ~ ~. 1.829A84.437,25
capacidade econômica e financeira.
Corrente ExercíciO ........ ~ _ . . -- 327.666.690,38
Diante do exposto, não vemos como deixar de manter nosso Parecer aoPassivo Com ensado........... 1.645.234.535,55 4.572.098.770,33 terior, pela rejeiçã_o ~o_ Projeto, quanto ao aspeCto da constitucionalidade.
,
p
~ .
.
_
Sala das Com1ssoes, 7de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
8- O Tnbunal de_ Contas, _em seu Parçcer Prev10, opma pela aprovação Presidente _ Bernardino Viana, Relator - Cunha Lima --Hugo Ramos das Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro Lenoir Vargas _Amaral Furlan- Raimundo Parente- Almir Pinto- Mu~
de 1976, considerando: que as referidas Contas se apresentam de acordo com rito Badaró.
as exigências legais, estando aritmeticamente certa~ e contabilmente corretas;
e que a realização da despesa observou os limiteS estabelecidos na lei orçaPARECER N• 960, DE 1979
mentária e· as- r'n.ódifiàções determinadas pelos créditos suplementares aberDa Comissão de Constituição e Justiça, sobre a emenda de pie~
tos no exercício.
nário ao Projeto de Lei do Senado n9 75, de 1979, que "dispõe sobre a
Não obstante, aquele Tribunal renova em seu Parecer a advertência intransmissão, por emissoras de rádio e televisão vinculadas à União, de
trodutória do Relatório, no sentido de que "o planejamento local necessita de
programas de debates sobre problemas brasileiros, e dá outras provi~
profundo aperfeiçoamen-to ... ".
dências".
9. Ante o exposto, no âmbito_ de Cõmpetência desta Comissão, encamRelator: Senador Murilo Badaró
pando as conclusões constantes do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, somos pela aprovação das Contas do Governo do Distrito
Volta a esta Comissão o PLS n~~' 75(79, cuja ementa vai em epígrafe, a
Federal, relativas ao exercício financeiro' de 1976, na forma do Projeto de Refim de que seja apreciada a Emenda de Plenãrío que lhe foi proposta Pelo
solução da _Comiss_ã_o do Distrito Federal..
nobre Senador Bernardino Viana.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente
De acordo com o Parecer jâ aprovado por esta Comissão, a cujo termos
-Mauro Benevides, Relator- Tancredo Neves- José Richa- Amaral Peime reporto, deu-se pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto.
xoto- Roberto Saturnino- Jutahy Magalhães- Alberto Silva- Henrique
Em plenãrio, a Emenda, proposta teve o objetivo de sanar os vícios arde La Rocque - Jorge Kalume.
güidos neste Órgão Técnico.

-O saldo em caixa, que se transfere para -o exercício següinte, está adequadamente confirmado por termo-de;conferência de Caixa.
- Os "Restos a Pagar" de 1976, no montante de érS 436.265.226,96,
estão lançados como receita extra-orçamentária total".
7. O Balanço Patrimonial compreende: o ativo financeiro e o ativo permanente; o passivo finanCeiro- e o passivo permanente; o saldo patrimonial e
as contas de compensação.
Eis o resumo do Balanço Patrimonial:

PARECER N• 959, DE 1979
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n'? 64, de 1979, que ''altera o§ 29 do artigo 67 da Lei n<? 3.807,
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), modificada pelo artigo 17 do Decreto~lei n9 66, de 21 de novembro de 1966.
Determina que os benefícios concedidos pelo INPS serão reajustados
na base do reajustamento do salário minimo".
Relator: Senã.dor Bernardino Viana
Retorna à nossa apreciação, em decorrência do Requerimento n9 347, de
1979, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro, o Projeto de Lei do Senado nO? 64, deste ano, igualmente de autoria do requerente.
A matéria trata de estabelecer que o índice de reajustamento dos benefícios da PreVidência Social, seja igual ao percentual de aumento do salário
mínirilO, -pOr is-so Cfue; eiTCnOssO Parecer anterior, aprovado pela maioria dos
membros desta Comissão, e com fundamento no parágrafo único do artigo
165 da Carta Magna, opi"namos pela sua rejeição.
Em razões justificativas agora a:pensadas ao Projeto, argumenta, em
síntese, o ilustre Senador Franco Montoro: que é ele .. literalmente igual ao
Substitutivo proposto pela CCJ, em 1975, ao PLS "' 169/75", também de sua
autoria e versando matéria idêntica, bem como, que a CCJ, naquela época,
remetera o exame da questão da fonte de custeio (Constituição, art. 165, parágrafo úriico), à co-rnissão de Finanças e, firialmente, que o "requisito a ser
preenchido necessariamente, a condição essencial a ser satisfeíta, é a da existência de tal fonte".
Entendemos, todavia, que não hã de falar-se em compromisso de manutenção de ponto de vista desta CCJ com anterior entendimento sobre o Projeto- e a apresentação do Substitutivo-, porquanto é do Direito a evolução
interpretativa e mesmo porque, à época, era outra a composição da Comissão.

Esse objetivo, contudo, não foi conseguido. A Emenda, alterando o art.
li' do Projeto, manteve, no 29, as mesmas motivações que nos levaram a
rejeitá-lo.
Isto posto, opinamos contrariamente à Emenda de Plenário, jâ que o
Projeto se mantém inc_onstitucio_nal e injurídica.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. -Henrique de La Rocque,
Presidente- Murilo Badaró, Relator- Cunha Lima - Hugo Ramos - Lenoir Vargas- Amaral Furlan- Almir Pinto- Raimundo Parente- Bernardino Viana.
PARECERES N•s 961 E 962, DE 1979
Sobre Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1979, que "concede aos
empregados domésticos período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n'? 5.859, de 11 de dezembro de 1972".
PARECER N• 961, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema.
De autoria do nobre Senador Franco Montoro, o PLS n~~' 90/79, ora sob
exame desta Comissão, quer c_onceder ao empregado doméstico o direito a
férias anuais remuneradas de trinta dias corridos, após cada período de doze
meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família.
Para alcançar ta_l objetivo, o Projeto dá nova redaçào ao art, 3~~' da Lei n<?
S-.859 (72, cujo -texto vígente assegura a-o empregadO doméstico férias de vinte
dias úteís.
Lembra a Justificação do Projeto, com muita propriedade, que o
Decreto-lei n9 1.535/77 jã corisàgtou-·para.- o trabalhador comum, amparado
pela CLT, as férias de trinta dias- corridos. O que agora se pretende, com o
Projeto, é a extensão desse direito à categoria do empregado doméstico, cujas
ati vidades profissionais são reguladas pela citada Lei 5.859/72.
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A proposição foi igualmente distribuída à Comissão de Legislação Social. que examinará a repercussão da medida na área da sua competência.
Nesta Comissão, sob o ângulo da constitucionalidade e da juridícidade,
não veremos qualquer embaraço à tramitação da matéria, o que nos leva a
opinar por sua aprovação.
Este é o nosso parecer.
. Sala das Comissões, 23 de maio de 1979 - Henrique de La Rocque, PreSidente- Aderbal Jurema, Relator- Tancredo Neves- Murilo Badar6Lázaro Barboza - Hugo Ramos - Amaral Furlan - Bernardino Viana Raimundo Parente - Helvidlo Nunes - Aloysio Chaves.
PARECER N• 962, OE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Humberto Lucena.
Com a proposição sob exame, o ilustre Senador Franco Montoro pretende alterar a redação do artigo 3• da Lei n• 5.859, de li de dezembro de 1972, a
fim de conceder férias anuais remuneradas de trinta dias corridos, após cada
período de doze meses de trabalho, ao empregado doméstico.
Examinada a matéria no ârilbito da douta Comissão de Constituição· c
Justiça foi ela considerada jurídica e constitudonal.
Designado relator nesta_Comissão, o ilustre Senador Lenoir Vargas ofereceu parecer contrário à matêria, argumentando, na oportunidade, que a
ementa do· projeto não refletia o propósito almejado pelo ilustre autor da
mesma.
O parecer do relator, porém, não foi acolhido pela Comissão, cabendonos, por conseguinte, a elaboração do Vencido.
Parece-nos inexplicável que a classe de empregados domêsticos não tenha sido alcançada pela concessão das férias de trinta dias corridos, como
acontece em relação a todos os trabalhadores amparados pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, desde O-advento do Decreto-lei n"' 1.535,
de 13 de abril de 1977.
O instituto das ''férias" é um direito fundado numa necessidade social.
Com efeito, apóS cada período de doze meses de trabaifio, o empregado necessita de um razoável período de descanso para refazer a sua plena capacidade laborativa. O empregado -doméstico, mais do que qualquer outro, tem necessidade de se aja$lar periodicamente do local de trabalho, sobretudo porqu~,
não tendo horário de trabalho fixo, costuma ficar à disposição do emprega..
dor quase que as vinte e quatro horas do dia.
Devemos ressaltar, também, que o trabalho por eles desenvolvido é muito mais desgastante do que o das demais classes de trabalhadores, pelo fato de
estarem em contato permanente e direto com os seus patrões e mai~ com os
familiares desses.
Se já é diffcil obedecer a um único chefe, o que dizer de um lugar onde
muitos dão ordens, algumas delas atê antagónicas.
Esse tipo de relacionamento acaba levando a tensões e a conflitos quase
sempre insuperâveis, fazendo com que, neste setor de trabalho, ocorra o
maior índice de rotatividade de mão-de-obra registrado no País.
Assim sendo, não poderíamos deixar de aplaudir a iniciativa do ilustre
Senador Franco Montoro, tendente a corrigir a injustiça que se .comete contra uma das mais laboriosas classes de trabalhadores do País.
Todavia, hã realmente a necessidade de se adequar a redação da ementa
ao que realmente pretende o projeto, e de corrigir-lhe a têcnica legislativa,
com o desdobramento, em dois, do seu artigo 2'1. ,
Ã vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
n9 90, de 1979, nos termos das seguintes emendas:
EMENDA N• 1-CLS
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Concede aos empregados domésticos fé!ias-ailuãis remuneradOs-de
trinta dias corridos, após cada período. de doze meses de trabalho."
EMENDA N• 2-CLS
Onde se lê:
"Art. 29' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrãrio."
Leia-se:
..Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dispoSições em -conlrátio."
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente. (Eventual)- Senador Humberto Lucena, Relator- Senador Lenoir Vargas (vencido)- Senador Moacyr Dalla- Senadora Eunice Michiles
--Jaison Barreto- Jutahy Magalhães.
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VOTO EM SEP<!RA!?O po SR., SENADOR LENOIR VARGAS:
O objctivo c.olimado pelo presente projet'?·· de autoria do ilustre Sena~
dor Franco Montoro, ê assegurar. ao en:tptegado doméstiço fêrias anuais remuneradas Qe trinta dias cOrridos, após cada perCodo de doze meses de trabalho, prestado à mesma pe~Soa ou· família.
PaJ:a tanto,.sugere-~e nova redação ao arL 39 da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 1972, q1,1C dispõe sobre a concessão de férias ao empregado domêstico.
Ocorre, porém, que a ementa do projeto Ora sob exame não reflete a intenção do seu ilustre Autor, pois dePreende-se, de suajustific;ação, que ele deseja c~:mceder àquela classe profissional, Pe'ríodo de lerias idêntico ao assegurado aos empregados regidos pelei Consolidação das Leis do Trabalho.
O que faz a e~enta ê enunciar que o projetO "concede aos empregados
doméstiços perío.do de férias igual ao dos demais empregados da Lei n9 5.859,
de II de dezembro de 1972", a qual regula; exatamente, a profissão de empreg~do domês.tico.
Com o advento do. De;creto-lei .n9 1.535, de-13 de abril de 1977, as lerias
de que trata a Jegislaçã_o trabalhista passaram de 20 dias úteis para 30 corridos,· mas os empregado_s dom~tico~ não foram atingidos por essa dilação.
O período de férias do assalariado em geral, em c·onfronto com o do empregado dÓméstico, é apenas aparentemente mais amplo, uma vez que condicion8.do à' assiduidade .do empregado. '
As faltas ao serviço por' pa~te dos empregados regidos pela CLT concor1
rem para reduzir o seu petíodo de férias- na s~guinte proporção:

••J - 3Ó (trinta) días' cOirid_Os, quando não hoUver faltado ao
serviço mais de, ~ (Cinco) vezes;
JI - 24 (viiJle e quatro) dias corridos, quando houver tido 6
(seis) a 14 (quatorze) faltas; ·
III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15
(quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
IV- 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e
quatro) a 32 (trinta e duils) faltas.':
De outro lado, não ~eria prudente estabelecer igual regime de proporcionalidade na co~ceSsão" de férias ao empregado domêstico, pois o mesmo não
se subordina aos habituais meC.anismoS de controle de freqUência ao trabalho. como cartão de ponto, livro de presença etc., sendo, portanto, impraticâyel qualquer anotação. de falta.
Em que pesem os elevados prOpósitOs do autor, entendemos não se deva·
igualar uina ,categoria 4e características excepciónais que desfruta de vantag~ns singulares como ~usência de despesas com habitação, alimentação, energia elétri~a, reduzidos gastos c.om trapsporte e tantas outras vantagens diferenciadas caso a caso. Esta nova disciplina de férias sem um critêriO de proporcionalidade, ao menos, poderá Prejudicar os empregados domésticos.
À v'ista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9
90, de 1979.
'
Sala das Comissões, ,20 de setembro de ,1979 -Lenolr Vargas.
PARECE!t N• 963, DE 1979
Da ComisSão· de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n9 ,IOÓ, de 1979, que "concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos em espetáculos de diversio' '.
Relator: Senad'?r Lenoir V3rgas
O Projeto sob ex;irnc, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro,
objetiva cquipar8.r os ;:trtistas_ e os técnicos em espetâculos de diversões aos
jornali.stas pfofiSsion<:JÍS, :Para efeito 'dos benefícios da aposentadoria especial
de janeiro de .1959.
de que trata a Lei n• 3.529, de
Na Justificação, salienta o Autor que, em razão da tramitação do Projeto de Lei n9 8, d~ l978, que' trata da regulamentação da profissão de artista,
'"é ch~ado, portanto, o 'momento de disciplinar a aposentadoria desses profissionais de modo-compatível com a sua extenuante atividade, que submete
os seus exercentes a um notório desgaste".
Deferida a apr~cià.ção do mérito às doutas 'comissões de Legislação Social e de Finanças, hã ,de verificar-se, contudo. quanto ao aspecto jurídicoconstitucional, que a proposição cOntraria a norma do art. I 65, parágrafo único, da Carta Magna, que v:eda, dentre outros, a extensão dos benefícios
compreen'didos Ílo siste111a pr_evide:nciârio, sem a indicação das foptes de seu
custeiO totaL
.
.
~
E, nà hip~tese, .estendern.-se ·e- majoram-se as prestações da Previdência
Social, com o ônus ~o pagarne.nto de aposentarias que se pretende abreviar.
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Em resumo, o Projeto de Lei tem em vista:
Diante do exposto, no-sso Parecer é pela rejeição do Projeto, por não saa) eliminar a publicação de editais de praça no Diário Oficial;
tisfazer expressa determinaçãO constitucional.
b) dilarg·"lr o prazo da praça, que serã de quinze dias, a partir da primeiSala das Comissões, 7 de novembro de 1979 - Henrique de La Rocque,
Presidente ~ Lenoir vargas, Relator- Cunha Lima- Hugo Ramos- Ber- ra publicação, e não mais de dez dias;
c) conceder maior flexibilidade ao Juiz do feito quanto à publicidade do
nardino Viana - Raimundo Parente - Almir Pinto - Amaral Furlan.
ato, atendendo ao valor do bem a ser praceado e às condições da comarca
PARECER No 964, DE 1979
onde ela se verificã;
d) evitar a arrematação por preço víl, em prejuízo do devedor; e
D~ Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei do Soe) introduzir a colaboração do couetor de imóveis, registrado na entidanado n9 108, de 1979-Complementar, que "altera o artigo 49 da Lei
Coinplementar n9 11, de 25 de maio de 1971, que institui o Programa de da classe, para intermediar a venda do imóvel ievado à praça, sem prejuízo
da forma comum da hasta pública.
de Assistência ao Trabalhador Rural e dá outras providências".
A arrematação é a venda judicial de bens, feita em hasta pública, ou leiRelator: Senador Raimundo Parente
lão público, a quem maior preço oferecer, já dizia proficientemente Carvalho
O presente projeto de Lei Complemenlar, de autoria do nobre Senador Santos em seu ··comentário do Código de Processo Civil" (vol. X, pág. 164) e
Lâzaro Barboza, reivindica que a aposentadoria por velhice, do trabalhador acrescentava:
rural, corresponda a uma prestação_ mensal equivalente a 50% do salãrio
~·A publicidade é essencial ao ato de arrematação.
mínimo, de maior valor do País, e s_eja devida ao trabalhador campesino que
"Ê o que lhe empresta o caráter de ato de concorrência pública
tiver completado 55 anos de idade.
essencialmente, por isso que por meio dela é que se faz chegar ao coA pro~osição, para tornar efetiva tal reivindicação, altera o art. 4., da Lei
nhecimento de todos a próxima realização da hasta pública" (idem).
Complementar n9 11/71, cujo texto vigente é o seguinte:
Na vigência do Código de Processo Civil de 1939, todos, inclusive o de•• ~rt. 49 A aposentadoria por velhice corresponderâ a uma
vedor, tomavam conhecimento da praça pela publicação do edital. Muitas veprestação mensal equivalente a 50% (cinqUenta por cerito) do salário
zes o bem era vendido sem que o próprio devedor soubesse. Para evitar tal
m'ínimo de maior valor no Pai~.- _e ~erâ devida ao trabalhador rural
prática condenável, uma emenda do ilustre jurista e ex-Senador Accioly Fique fi ver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade."
lho, por ocasião da discussão do Projeto do Governo, introduziu a salutar
A modificação pretendida, portanto, restringe-se a reduzir, para 55 anos disposição que hoje se acha no§ 39 do Código, segundo a qual .. o devedor sede idade, a faixa et~ria que a lei vigente fixou em 65 anos. favorecendo então, rá intimado por mandado do dia e hora da realização da praça". Ao justificar
em uina década, a oportunidade da aposentadoria devida ao trabalhador ru- a emenda, disse, então, o douto ex-parlamentar:
ral.
"Os juízes já estão a dotando esta providência, tamanha a quanNa Justificação do Projeto, o seu Autor produz um dos mais brilhantes
tidade de pessoas humildes que, por mal assistidas, ou por falta de
trabalhos jã elaborados, nesta Casa, em torDO dos problemas e dos dramas,
assistência, ignoram a ida de sua_s casas à praça, perdendo-as iniquarealmente graves, que afetam o homem do campo no Brasil: efetivamente um
mente em muitas vezes. Como o prazo da praça é de, no mínimo,
desvalido, sem esperanças, sobrevivendQ em situaç_ões precária e subumanas,
dez dias, a contar da publicação do edital, não faltará providência,
não obstante as atenções especiais que os Governos da Revolução lhe têm deque tem relevante valor social."
votadO. O programa de Assistência ao Trabalhador Rural foi um, entre outros, dos benefícios que os últimos Governos .destinaram ao homem d9 camComo se nota, a tônica é cercar a hasta ou leilão público da mais ampla
po.
publicidade. Embora eliminando a publicação do edital no Diário Oficial,
por
ser
realmente um anacronismo, visto como_o Diário Oficial não chega à
Ocorre, porém,- que o Projeto sob exame, a despeito de suas melhores
inspiraÇões, cria e majora benefício previdenciário que está proibido- tanto massa, a publicidade não é sacrificada, desde que conjugada com outros eleao Legislativo como ao Executivo......: setn-á<:onespondente fonte de custeio mentos, qUe o Projeto oferece, ao aumentar o prazo da realização da praça de
total, conforme determinação do art. 165, parãgrafo único;-da Constituição dez para quinze dias da primeira publicação do edital na imprensa, e os poderes conferidos ao juiz para modificar a forma de publicidade tendo em vista o
Federal.
E parece claro que da proposta, sem que se indique a fonte do custeio do valor dos bens.
Originariamente, o§ 19 do artigo 687, do Projeto de Código de Processo
. benefício, decorre uma ostensi,va majoração das despesas a cargo da PreviCivil, tinha a seguinte redação:
dência Social.
O fato de se tratar de um Projeto de Lei Complementar- técnicamente
"Entre a primeira publicação e a praça ou leilão mediarâ o praa medida correta para se alterar uma Lei Complementar - , não implica
zo de dez dias, se os bens forem móveis, e de vinte dias, se imóveis."
isenção ao criritprimento do mencionado dispositivo constitucional. O ProjeAbandonou-se a referência a bens móveis e imóveis, fixando-se o consento de Lei Complerneritar só difere do Projeto de Lei Ordinária pela exigência
do quorom de maioria absoluta para a sua aprovação (art. 50 da Consti- so do Congresso na redação que ora tem o-§ 19 do artigo 687, considerando-se
tuição) . .Sobre ele, portanto, pesam as mesmas restrições que eventualmente o valor da avaliação no equivalente ao salário mínimo estipulado. Na verdade, a casa do agricultor pode valer muito menos que o trator com que trabaobstem a normal tramitaçã_o de um Projeto comum.
Em, síntese, a proposição que examihamõs é de grande interesse público, lha a terra.
Pelo Projeto do ilustre Senador Paulo Brossard, os bens de reduzido vamas inviável pelas razões expostas.
lor poderão ser oferecidos à praça sem as despesas de edital, que oneram o de,_Opino, em c.onseqüência, pela sua rej~ção, por inConstitucional.
vedor, desde que, a critério-do Juiz e segundo seu prudente arbítrio, outras
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
formas de publicidade sejam adotadas.
Presidente - Raimundo Parente, !telator - Cunha Lima - Hugo Ramos II - A modificação dO aitigo 692, constante do Projeto, destina-Se a faBernardino Viana - Lenoir Vargas - Almlr Pinto - Amaral Furlan.
vorecer o devedor-executado, via de regra espoliado quando a venda não se
efetiva na primeira praçã. Quem labuta no forom sabe de ciência própria que
PARECER No 965, DE 1979
o arrematador em potencial se reserva para a segunda praça, oportunidade
em que a alienação_ se dá em favOr de quem maior lanço oferecer. Alêm de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei
que, sendo é possível .. acertos" entre lançadores, a venda é realizada por
-do Senado If! 114, de 1979, que ''dá nova redaçào aos artigos 687, 692
preço vil.
e 700 da Lei no 5.869, de 11 cde janeiro de 1973 (Código de Processo
Na Justiça do Trabalho domina esta prática·,- por força do estatuído no§
Ovil)".
1" do artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho. A arrematação é pelo
Relator:· Senador Aloysio Chaves.
maior lanço, e isso tem ensejado abusos, prejudicando o executado.
. O Projeto de Lei n9 l I4, de 19~9, de autoria do ilustre Senador Paulo
_O P_~ojeto tende a solucionar a _questão. O Juiz te rã poderes para não
Brossard, pretende introduzir profuhdas modificações no_ procedimento da acatar pl-eço irrisório em Segunda praça.
arrematação ao alterar os artigoS 687, 692 e 700 do Código de Processo Civil.
Pela lei vigente a arrematação é suspensa logo--que o produto da alieI - Visa o: Projeto a simplificar a· alienação_ do bem penhorado, em hasta nação dos bens bastar para _o pagamento do credor, mas se tornava necespúbliGa ou leilão público, em benefíciO do devedor, reduzindo as dCspesas que sãrio regular melhor a segunda praça, e o faz o Projeto, indo alêm do artigo
são sempre debitadas a este nas custas do processo, e possibilitando a venda 853, do Código de Processo Civil Português, que inspirou, in verbis: "Em
em melhores condições.
qualquer dos casos cessarã a arrematação dos outros bens penhorados logo
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que o preço dos arrematados é suficiente para pagamento do exeqüente e dos
credores ...
'É dever do Estado, corno lembra Amílcar de CastrO, "reintegrar o éiireito do exeqüente com o mínimo de despesas, de incômodo e de sacrifício do
executado" (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, pág. 314,
Editora Revista dos Tribunais).
III - O ar_tigo 700 é sensivelmente alterado. A alienação judicial poderá
ocorrer em favor de quem oferecer, fora da praça, pelo menos 40% à vísta e o
restante a prazo, como for combinado, garantido por hipoteca sobre o imóvel
praceado. O texto atual do Código fala em 50%. Possibilita, por outro lado, a
intervenção de corretor de imóveis com registro no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis (CRECI), concordando as partes, correndo as despesas de corretagem por conta do proponente.
A idéia é magnífica, conforme consta da justificação do Projeto, mas
deve~se atentar para o fato de que o montante da comissão do corretor não
estar fixado, pelo menos no máximo.
O exercício da profissão de corretor de imóVeiS-é; lioje.-iegida pela Lei n~'
6.530, de 12 de maio de 1978, regulamentada pelo Decreto n' 81.871, de 29 de
junho de 1978, que nenhuma referência faz-a remuneração -do corretor pela
intermediação nas vendas ou permutas de -imóveis. Parece-me claro que,
quanto à alienação-emjí.Iízo, a <:_omiSSão nãO deve fiCar à livre pactuação. Melhor será estabelecer logo na lei a remuneração de 5%, como é usuaL
O § 29 do artigo 700, do Projeto de- Lei, deve ter a seguinte redação:
''Se as partes concordarem com a proposta, o Juiz a homologará, mandando suspender a praça, e -correndo a comissão do corre~
tor, que ·não poderá exceder de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da alienação, por conta do proponente.''
Qu_anto ao § 39 do artigo 709, do Projet9 -de Lei, a palavra ·Hinscrição"
deve ser .substituída pela palavra "registro", porq':l:_e, na forma da Lei de Registros Públicos (Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973), o artigo 168 unifica a terminologia, esclarecendo que na disposição genética de registro estão
compreendidas a transcrição e a ínsCríÇãõ, mencionadas na lei.
A hipoteca é, efetivamente, segundo o Código Civíl, "l0scríta'', mas,agora, é "registrada''. Não há mais lugar para a inscrição na Lei de Registras
Públicos.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9 114, de
1979, que não tem eiva de" inconstitucionalidade ou injilridicidade, sendo,
além disso, conveniente no mérito, com as seiuírites einendas:

EMENDA N• I -

(CCJ).

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do artigO 700:
"Se as partes concordarem com a proposta, o Juiz a homologarã, mandando suspender a praça, e correndo a comissão do corre~
to r, que não poderá exceder de 5% (cinco por cento) sohre o valor
da alienação, por conta do propOnente."

EMENDA N• 2 - (C CJ)
Dê-se a seguinte redaçào ao § 39 do artigo 700:
''Depositada, no prazo que o JUiz fixar, a parcela inicial, será
expedida a carta de arremãtaÇão (art. 703), contendo os termos da
proposta e a decisão do Juiz, servindo a carta de título para o registro hipotecário."
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Cunha Lima - Hugo Ramos, com
restrições. Na einenda ao § 29 onde se lê ••corretor" leia-se "mediador"
- Lenoir Vargas- Amaral Furlan- Bernardino Viana- Raimundo Parenre
- Almir Pinto - Murilo Badaró - Aderbal Jurema.
PARECER N• 966, DE 1979
Da Comíssão de Constituição eJustica, sobre o Projeto de Lei do
Senado n~' 205, de 1979, que ''permite a prisão civil do devedor, quan~
do, por dolo, não cumprir a decisão judicial".
Relator: Senador Leite Chaves
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Ftanco Montoro,
acrescenta parágrafo ao art n9 643 do Código de Processo Civil (Lei
n9 5.869, de II de janeiro de 1973), com o objetivo de estabelecer que, "'se
houver dolo na recusa do devedor, o juiz poderâ decretar a sua prisão", ou seja, abre a possibilidade de que venha a ser decretada a prisãO do devedor
.quando este, propositadamente, deixe de cumprir a decisão judiciaL

Cuida, portanto. o Projeto -como afirma o Autor na Justificação '"de instituir a piisão ciVil do devedor que, condenado em processo regular a
se -abster de ato, o pratica dolosame-nte, em franco desafio à decisão judicial",
Acentua ainda o Autor que, "a proposição não encontra obstáculo de
ordem constitucional porque, segundo o disposto no § 17 do art. 153, da Lei
Maior, o que ela veda é a prisão civil por dívida, multa ou custas, ressalvados
os casos do depositário infiel e do responsável pelo inadimplemento de obri~
ga.cão alimentar".
Diante do exposto e considerando que a falta de sanção mais eficaZ con~
tra o descumprimento de decisões judiciais implica o desmerecimento da
Justiça, sendo, por isso, o Projeto oportuno e pertinente, e, como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela aprovação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Leite Chaves, Relator- Bernardino Viana- Lenoir VargasFranCo Montoro - Almir Pinto - Murilo Badaró -Cunha Lima - Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Hugo Ramos, com restrições.
PARECER N• 967, DE 1979
Da ComissãO de Constituif;;ão e Justiça, sobte o Projeto de Lei do
Senado IJ9 240, de 1979, que "dispõe sobre a contagem de períodos incompletos de tempo de serviço prestado em atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas".
Relator: Senador Bernardino Viana.
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro,
acrescenta um § 3• ao Art. .9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, com o
objetivo de assegurar a contagem de períodos incompletos de tempo de serviço prestado em atividades penosas, insalubres ou perigosas, aos segurados
que não tenham integralizado os períodos mínimos previstos na Lei, indicando, outrossim, os coeficientes para aplicação ao tempo de serviço normal ou
seja, o índice d"e contagem do tempo de atividade periculosa que serâ adicio~
nado ao tempo de serviço normaL
Na Justificação, assinala o Autor que a. Lei Orgânica da Previdência So~
cial dispõe que a aposentadoria especial é concedida ao segurado que tenha
trabalhado quinze, vinte ou vinte e cinco anos em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, em consonância com o respectivo graU aplica~
do, isto é, máximo, médio ou mínimo, destacando, por isso, que a norma legal somente contempla o período completo, representando uma lacuna as hi~
póteses de períodos incompletos.
A m~téria, em síntese, propõe a redução_ do tempo de serviço para efeito
de aposentadoria, daqueles que tenham, eventualmente, exercido ocupação
profissional considerada penosa, insalubre ou perigosa, embora sem atingir
os limites previstos em Lei. Disso decorre, evidentemente, aumento de despesas para o sistema previdenciário e, aí, propoSição encontra obstáculo na norma do art. 165, pará~
grafO úi1ico, da Carta Magria, que exige, no caso, a indicação da fonte do cus~
teio total do novo encargo.
Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, por não satisfazer expressa exigência constitudOriai.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979_.- Henrique_de La Rocque,
Presidente - Bérnardino Viana, Relator - Cunha Lima - Hugo Ramos Lenoir Vargas - Almir Pinto - Amaral Furlan - Raimundo Parente.

a

PARECER N• 968, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justica, sobre o Projeto de Lei do
Senado n9 264, de 1979, que "dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anistia".
Relator: Senador Raimundo Parente
De autoria do ilustre Senador Franco Montoro, o Projeto sob exame
visa a possibilitar a reintegraçâo dos dirigentes- e representantes sindicais beneficiados pela anistia.
-2. Na Justificação, aduz o Autor: ~·Releva acentuar que os demitidos
não participaram de qualquer crime político ou conexo, nem sofreram punição de caráter revolucionário, mas simplesmente foram vítimas de medidas
arbitrárias, estimUladas pela insegurança e agitação do momento político reinante".
3. _Inobstante os propósitos humanitãrios do Projeto, há que se ter em
conta o dispõsto no artigo 57, item VI, da Constituição, que faz exclusiva do
Presidente da República a iniciativa das leis que concedam anistia relativa a
crimes políticos.
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--------------------------------------------·--------------------Entendemos que o Projeto, ao dispor sobre efeitos decorrentes de punição polítíCà, incursiona em ãrea reserVada à iníciãtiv-ã presidencial, colidindo, dessarte, com o dispositivo mencionado.
4. Isso posto, opinamos pela rejeição do Projeto, pOr obstâculos de natureza constitucional.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente - Raimundo Parente, Relator - Cunha Lima - Hugo Ramos Amaral Furlan - Almir Pinto - Bernardino Viana - Aderbal Jurema.
PARECER N• 969, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei do Senado n9 276, de 1979, que "revoga o art. 35 do Decreto-lei n9 3.689, de
3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
Relator: Senador Murilo Badar6
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob exame
quer revogar o seguinte dispositivo do Código de Processo Penal:
..Art. 35. A mulher casada não poderã exercer o direito de
queixa sem consentimento do marido, salvo quando estiver dele separada ou quando a queixa for contra ele.
Parãgrafo único. Se o marido recusar o consentimento, o juiz
poderã supri-lo.''
O dispositivo que se pretende eliminar, na verdade, é um dos resquícios
que, na legislação brasileira, ainda persiste como manifestação discriminatória sexual conta a mulher, fenômeno que vem de datas imemoriais e que,
embora lentamente, os tempos modernos vão suplantando.
·
Em face do princípio maiOr de que todos são iguais perante a lei, independentemente do sexo, o referido dispositíVo do Código de Processo Penal é
mesmo inconstitucional, não se justificando sua permanência tão alongada
em nossa legislação ordinária.
O Projeto, pois, é constitucional, jurídico e elaborado em boa técnica legislativa, o que nos leva a opinar por sua aprovação, inclusive quanto ao
mérito.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Murilo Badaró, Relator - Cunha Lima- H11go Ramos- Lenoir Vai-gas- Amaral Furlan- Almlr Pinto - Raimundo Parente- Bernardino Viana.
PARECER N• 970, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei do Senado n~' 245, de 1978, que "dispõe sobre aposentadoria especial para
os Músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil".
Relator: Senador Murilo Badaró
O PLS n'l 245/78, de autoria do nObre senador Itanlar -Franco e ora sob
o exame desta Comissão, propugna para o músico profissional, inscrito na
Ordem dos Músicos do Brasil, o direitO à aposentadoria especial aos 35 anos
de serviço, dentro das condições que especifica.
A proposição, no parágrafo único_ do seu art. 2~', estabelece que a aposentadoria especial do músico consistirá numa ·renda 'mensal equivalente a dois
salãrios miriimos regionais e, no seu art. 3~', prescreve que o Poder Executivo,
ao regulamentar a lei, deverâ observar· ~·o grau de insalubridade a ser reconhecido nos termos do art. 209 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Temos sob exame, pois, mais um Projeto que, reivindicando aposentadoria especial para determinada categoria profissional, infringe frontalmente a
preceituação da Lei Maior, cujo parãgrafo único do artigo 165 é de clareza incontestada:
.. Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de beneficio,
compreendidos na Previdência Social será criada, majorada ou esp
tendida, sem a correspondente fonte de custeio total."
De outra parte, o art. 209 da CLT, referido no Projeto, foi expressamente revogado pela Lei n• 6.514, de 22 de dezembro de 1977.(art. 5•), que alterou
o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à
segurança e medicina do trabalho.
A aposentadoria especial é presentemente regulada pela Lei n.., 5.890, de
8 de junho de 1973, através do seu art. 99, nos seguintes termos:
..Art. 99 A aposentadoria especial será concedida ao segurado
que, contando no mínimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos
pelo menos, conforme a atividade profissional, cm serviços que,

para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.
§ 1,. A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal
calculada na forma do§ 111 do artigo 69, desta lei, aplicando-se-lhe
ainda o disposto no § 39 do artigo 10.
§ 2'il Reger-se-ã pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais."
Verifica-se então que o Poder Legislativo, com a citada Lei n9 5.890/73,
deliberou deixar à iniciativa do Poder Executivo a indicação, por decreto, dos
serviços classificados como penosos, insalubres ou perigosos, decisão que
muito se deveu à necessidade de manter flexíveis tais classificações, em face
dos avanços tecnológicos que, com muita rapidez, podem modificai--situações
de fato, eliminando fatores que agravavam determinadas condições de traba~
lho.
Estabeleceu-se, pois, uma filosofia social e jurídica em torno da temãtica
da aposentadoria especial, inclusive com detalhamentos técnicos sobre os valores dos diversos tipos de aposentadoria especial.
Ora, se não se nega ao Congresso o direito de alterar a filosofia que ele
próprio se traçou como a do melhor interesse público, mas se pode colocar
em dúvida a conveniência de alterã-la em casos isolados, como se pretende
com os músicos profissionais.
E mais: mesmo que se quisesse fazêwlo, o transcrito parágrafo único do
artigo 165 da Constituição Federal inviabilizaria a alteração,jã que se prOíbe
qualquer iniciativa orlero"sa na Previdência Social, sem a correspondente fonte de custeio total, sabiamente impossível de ser determinada pelo Poder Le~
gislativo, carente dos dados e informações atuariais reservados ao Executivo.
Ressalte-se, no entanto, que a Lei n9 3.857, de 22-12-60, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, dá-lhe a missão de defesa da classe (art. l~') e, na
letra f do seu art. 59, oferece ao Conselho Federal dos Músicos a atribuição de
propor ao Governo Federal a emenda ou alteração .. do Regulamento desta
Lei", facultando-se-lhe, assim, representatividade que lhe autorizaria a pleitear do Poder Executivo, diretamente, os beneficies de urna aposentadoria especial que considere justa para os seus filiados.
Em face do exposto, opinamos contrariamente ao Projeto, por inconstitucional e injurídica.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Murilo Badar6, Relator - Cunha Lima - Hugo Ramos- Lenoir Vargas- Amarai Furlan- Almir Pinto- Raimundo Parente- Bernar~
dino Viªna.
PARECER N• 971, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei do Senado nç. 132, de 1979, que uautoriza o INAMPS a realizar convênio
com as entidades sindicais que prestam assistência médico-dentária a
seus associados e dependentes".
Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto de autoria do l"l:)bre Senador Amaral Furlan, com parecer favorável, com emenda, do ('ntinente Senador Hugo Ramos, foi rejeitado, nesta
Comissão, por maiorb de votos.
A proposição pretende que, através de convênios com o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, os Sindicatos possam prestar assistência médico-dentâria a seus associados e dependentes, em função dO que ficariam isentos do recolhimento devido à Previdência
S_ocial, na parte referente àqueles profissionais.
Deu-se pela constitucionillídade e jurídicidade do Projeto, mas não se lhe
apoiou o mérito.
Na verdade, a isenção pretendida iria quebrar a principal estrutura em
que se fundamenta a Previdência Social, criando uma situação de exceçãoque seguramente se alargaria pelo precedente aberto -capaz de comprometer os fundamentos da contribuição tripartite que sustenta a política previdenciãria em nosso País.
Por outro lado, trata-se de Projeto autorizativo, sem força imperativa,
contra o qual jã se firmou, nesta Comissão, uma tradição de recusa, já que tal
tipo de proposição, se porventura aprovada, teria sua execução condicionada
à decisão de outro Poder, o.que comprometeria o prestígio do Legislativo.
Isto posto, opinamos contrariamente ao Projeto de Lei do Senado
n• 132, de 1979, quanto ao mérito .
S-ala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente - Raimundo Parente, Relator- Hugo Ramos, vencido - Almir
Pinto - Amaral Furlan - Lenolr Vargas - Murllo Badaró - Bernardino
Viana - Cunha Lima, vencido.
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VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR HUGO RA·
MOS:
I. Trata-se de Projeto, de autoria do nobre Senador Amaral Furlan, no
qual se pretende que, mediante convênio, fiquem os sindicatos isentos do recolhimento das contribuições previdenciârias devidas pelo fato de manterem
a seu serviço Médicos e Dentistas, com ou sem vinculo empregaticio.
2. A cogitada isenção estâ condicionada a que o sindicato preste comprovadamente assistência médico-odontológica a seus associados e dependentes.
3. Não ocorre o óbice da inconstitucionalidade, uma vez que o inciso
XVI, do artigo 165, da Constituição Federal tem o propósito de assegurar benefícios previdenciários aOS trabalhadores: -iU.do o mais se coloca no terreno
da parafiscalidade.
4. Nesta ordem de idéias, fundamental será não perder de vista a harmonização entre o Projetá sob exame e as leis previdenciárias, especialmente
no que tange ao vínculo existente entre o INAMPS e os Médicos e Dentistas,
a serviço dos sindicatos.
5. Nada obsta a que sejam os sindicatos beneficiados com a isenção
contemplada no Projeto. Porém, seria de bom alvitre ficasse esclarecido que
os convênios celebrados não suspendem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo empregado sindical (Dentistas e Médicos) por força
da LOPS (Lei n• 3.807, de 26-8-60), com a redação que lhe confere a Lei
n' 5.890, de 8-6-73 (art. 8•, Caput, cjc o art. '69, 1), nem prejudicam as prestações previdenciárias devidas aos aludidos empregados- da entidade sindical
(art. 22, da LOPS).
6. Muito embora isso resulte de exegese mais cuidadosa, a experiência
ensina que leis claríssimas têm ensejado perplexidades interpretativas. Assim
sendo, seria de toda a conveniência acrescentar·áo Projeto;e·m tefa-, aseguinte
emenda aditiva:

Emenda Aditiva n• 1-CCJ
Acrescente-se ao Projeto o seguinte artigo:
"Art. 49 A celebração do convênio de que trata o artigo 1~'
não suspende o recolhimento das contribuições previdenciãrias, devidas pelos médicos e dentistas, que mantenham vínculo empregatí~
cio com o síndicato cenvenente, nem influi sobre as prestações devidas em função das leis de previdência sOCial."
7. Ressalte-se que a emenda aditiva, acima proposta, assegura o benefício previdenciário, tal como exige a Constituição Federal (inciso XVI, art.
165), além de espancar dúvidas de ordem exegética, na maioria das vezes em
detrimento do empregado.
8. Finalmente, vale acentuar a necessidade de renumerar os artigos do
Projeto, ora apreciado, de modo que o seu artigo 49 passaria a constituir o
art. 59 e sucessivamente.
9. Ante o exposto, com a emenda aditiva, que se sUbmete à elevadíssima apreciação. de V. Ex•s, somos pela aprovação do Projeto.
É o Parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1979. - Hugo Ramos.
PARECER N• 972, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n~' 170, de 1979, que "altera as Leis de n9 4.131, de 3 de setembro de 1962, n• 4.390, de 29 de agosto de 1964, e n• 4.728, de 14 de
julho de 1965, que disciplinam a aplicação do capital estrangeiro e as
remessas de valores para o exterior, e dá outras providências".

Relator: Senador Murilo Badaró
De autoria do ilustre Senador Pedro Simon, o ProjetO sob exame visa a
alterar as Leis números 4.131/62,4.390/64 e4.728/65, que disciplinam a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior.
2. Na Justificação, depois de alinhar vários dados relativos à nossa balança comercial, à remessa de lucros para o exterior e à dívida externa, enfatiza o Autor: .. nestes termos é que entregamos à decisão do Congresso Nacional o presente Projeto de Lei, que promove alterações substanciais no liberalismo vigente, sujeita11do novamente o capital estrangeiro aos superiores interesses brasileirOs sem, no entanto, hostilizãRlo, porque o entendemos útil,
desde que disposto a colaborar conosco no reerguimento econômico e social
do Brasil."
3. O Projeto Contém 9 (nove) artigos. O art. }9 altera as redações dos artigos 12 e 28 da Lei 4.131/62~ e dos artigos 49, 79, 99,28 e 43, da mesma Lei,
com a redação dada pela Lei n• 4.390, de 29 de agosto de 1964.
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No caput do art. 49, a inovação consiste em determinar que o registro de
reinvestimento de lucros seja efetuado em moeda nacional, diferentemente da
redação atual, que o prevê também na moeda do país para o qual poderia ter
sido feita a remessa. O novo parágrafo único dispõe que, se o capital for representado por bens, o registro será feito Pelo seu preço real.
A nova redação do art. 79 não contém alteração substantiva. O mesmo se
diga com relação ao novo caput proposto para o art. 99, onde se substitui a
referência à antiga SUMOC pela menção ao Banco Central; no parágrafo
único, que substitui os três parágrafos atuais, o sentido é, basicamente, de
atualização.
No caput do art. 12 são opetadas duas alterações: a exigência de con~v··~
vação da posse original de patentes de invenção ou de marcas de indústria e
comércio, para efeito de càiculo de royalties, e a redução, de 5% (cinco por
cento) para 3% (três por cento), do percentual dedutível nas declarações de
renda. O§ l9 mantém-se inalterado. No§ 29, após a expressão"' ... uso de marcas e de patentes de invenção ... " é inserida a expressão·· ... Úiginaisda empresa cedente utilizados em artigos não fabricados no país ... ". No§ 39 é eliminada
a parte final que permite à SUMOC (Banco Central) a prorrogação, por prazo igual, do prazo de 5_ (cinco) anos em que se podem deduzir as despesas de
assistência técnica, etc. Finalmente, acrescenta-se um§ 49, que estabelece de~
ver o Banco Central exigir a prova da vigência da patente ou marca de fábri~
ca, fornecida pela repartição competente ~o país de origem.
No artigo 28 é Substitu{dci-a faculdade de impor restrições à entrada de
capitais e à reniessa de lucros, quando da ocorrência de grave desequilíbrio na
balança de pagamentos, pela obrigação de fazê-lo. No§ }9 a alteração bâsica
consiste na redução do percentual da limitação da remessa de lucros de lO%
(dez por cento) para 5% (cinco Por cento). O§ 29 fixa em 5% (cinco por cento)
do capital os rendimentos _a serem comunicados ao Ban-co Central, quando
atualmente compete ao Barl_êo Central fixar o percentual. No§ 39 se reduz de
5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) da receita bruta da empresa o
limite máximo cumulativo 'anual em que o Conselho Monetário Nacional
deve (atualmente, pode) limitar a remessa de quantias a título de pagamento
de royalties. O§ 49 fixa em 50% (cinqUenta por cento) da média dos três óltimos exercícios o limite das despesas aiuais- com "viagens internacionais",
quando o texto alterado simplesmente defere ao órgão próprio a atribuição
de baixar instruções sobre a matéria. O § 59 é mantido inalterado.
Acrescentam-se um § 69, em que se exclui do benefício estabelecido no § 59 o
serviço da dívida decorrente de funcionamento da matriz interligada ou vinculada ao Exterior, relativamente a sua congênere domiciliada no Brasil.
O caput do art. 29 é mantido nos termos atuais, e o parágrafo único, revogado pela Lei n• 4.390/64, é restaurado.
É dada nova redação ao art. 43, cujos parágrafos 19 e 29 são suprimidos,
substituindo-se o imposto suplementar da renda incidente sobre o montante
dos lucros e dividendos efetivamente remetidos para o Exterior, por Imposto
de Renda na fonte, a taxas qae vigorarem para os dividendos devidos às ações
ao portador, incidente sobre os lucros e dividendos atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou com sede no Exterior. Como dispunha oprimitivo art. 43.
3.1. O art. 29 do Projeto diminui de 8% (oito por cento) para 5% (cinco
por cento) do capital registrado como investimentos estrangeiros a remessa
anual de lucros do capital estrangeiro aplicado em produção de bens e serviços definidos como de consumo suntuário, alterando-se, portanto, o caput
do atual Art. 2• da Lei n• 4.340/64.
3.2 O art. 39 limita em 10% (dez por cento) dos investimentos externos
registrados o montante anual das remessas de lucros para o Exterior. Repetese, dessarte, substantivamente, o disposto no art. 31 da Lei n9 4.131/62, e que
fora revogado pelo art. 39 da Lei n9 4.340/64.
3.1." O art. 4"' determina sejam consideradas retorno de capital e deduzidas do registro correspondente, para efeito de remessas futuras, as remessas
que ultrapassem os limites fixadoS no art. 39, enquanto o parágrafo único limita efu I 0% (dez por cento) do capital registrado a parcela anual de retorno
do capital estrangeiro. t a revivescência dO artigo 32 e seu parágrafo único,
da Lei n• 4.131/62, revogados pelo art. 3• da Lei n•4.390/64, com alteração,
apenas, do antigo percentual de 20% (vinte por cento).
3.4. O art_. 59, eqUivocadamente numerado Com-o àrt. 69, c;stabelece o benefício fiscal de 50% do imposto devido na forma do art. 43 da Lei 4.390/64
para a pessoa física ou jurídica que opte pelo reinvestimento parcial ou total
dos lucros.
3.5. O art. 6~>, equivocadamente numerado como art. 79, dá nova redação aos arts. 22 e 23 da Lei n9 4.728/65. Pareceu-nos, pela própria filosofia
do Projeto, que não era intenção do Autoi eliminar os Parágfafos atualmente
existentes nesses artigos, tendo havido en$ano_ na parte da técni~a redacional,
corlfirmado nosso entendimento pelo ilustre Ãutor do Projeto.
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3.6. O art. 8• (7•) cuida da regulamentação decorrente das alterações do
PARECER N• 975, DE 1979
Projeto, enquanto o art. 9• (8•) contém a vigência e a clãusula revogatória.
Da Comissão de Constituleão e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
4. Se bem que seja competência da União legislar sobre transferência de
Câmara n9 56, de 1979, que acrescenta parágrafo único ao artigo 11,
valores para fora do País (art. 89, iterri XVII, alínea ~'1", da Constituição), o
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
presente Projeto encontra obstâc_ulos constitucionais relacionados com a pri5.452, de I• de maio de 1943.
vatividade da iniciativa do Poder Executivo. Realmente, nos mais importantes de seus dispositivos, o Projeto versa rriatéria financeira, reserVada pela Lei
Relator: Senador Hugo Ramos.
Maior à competência exclusiva de iniciativa do Presidente da República (art.
O Projeto de Lei em pauta, oriundo da Câmara dos Deputados, in57, item I, da Constituição).
troduz parãgrafo único ao artigo 11, da Consolidação das Leis do Trabalho,
Além do mais, dispositivos que interferem nas atribuições de órgãos da
que disciplina a prescrição do direito de postular judicialmente direitos de naAdministração Federal - como: a nova redação dada ao§ 39 do art. 12 da
tureza trabalhista.
Lei n9 4.131 f62; o novo§ 49 do mesmo artigo; a alteração no art. 28 e em seus
2~ Não obstante constitucional, faltam ao Projeto em mirajuridicidade
parâgrafos 2•, 3' e 4• da Lei n'4.13 1/62, com a redação da Lei n• 4.390/64e técnica legislativa.
colidem com a privatividade da competência do Presidente da República, es3. Sabe-se que o parágrafo tem em vista introduzir regra conexa e extatuída no art. 81, item V, da ConstituiçãO.
cepcionadora ao caput, do artigo em que é inserido.
Ante o exposto, concluímos pela inviabilidade do Projeto, por óbices de
4. Ora, o artigo 11,-da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que
natureza constituCional.
..prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato inSala das Coiriissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
fringente de dispositivo nela contido".
Presidente- Murilo Badar6, Relator- Cunha Lima, vencido- Hugo Ra5. Assim, o parágrafo único que--o PrOjeto visa inserir no artigo 11, da
mos - Lenoir Vargas - Amaral Furlan - Almlr Pinto - Raimundo Parente
CLT não guarda com ele qualquer relação de pertinência, ou seja, que direito
- Bernardino Viana.
resultante do mencionado artigo se transmitiria aos sucess_ores do empregado
falecido.
PARECER N• 973, DE 1979
6. Não se trata, por certo, do direito de invocar prescrição, porquanto
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado nv 123, de 1979, que "dispõe sobre a aposentadoria especial isso cabe, de ordinário, ao empregador, até porque se estaria instituindo regra
dos telegrafistas, radlotelegrafistas e operadores de telecomunicações supérflua, vez que os sucessores podem alegar prescrição, consoante o ordenamento jurídico em viB;or.
em geral, no serviço privado e público".
7. Caso o Projeto tenha o escopo de firmar a regra de que os direitos
Relator: Senador Lenoir Vargas
patrimoniais de carãter trabalhista, adquiridos pelo empregado, se transmiDe autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, o P'rojeto sob exame visa tem ao cônjuge e aos herdeiros, fica manifesto o divórcio entre o parâgrafo
a "beneficiar com a apOsentadoria especial os telegrafistas, radiotelegrafistas único e o caput, do artigo, sendo, além do mais, ocioso, dado que se cogita de
e operadores de telecomunicações em geral, no serviço privado e público". matéria pacífica em Direito do Trabalho. Os créditos do empregado, bens
2. Na justificação, alega o Autor: "os manipuladores de comuni- móveis (art. 48, C. Civil), tra-nsferem-se por morte aos herdeiros (Délio Maracações, corno--são englobadamente chamados os telegrafistas, radiotelegrafis- nhão, Direito do Trabalho, 6• ed., pâg. 245/251).
tas e outros trabalhadores desse ramo, não figuram no rol dos que podem ter
8. Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto por injurídica e
aposentadoria especial, o que é injustiça qUe jã tarda em ser corrigida".
destituído_ d~ técníca legislativa.
3. Pelo art. 99 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, compete ao Poder
É o Parecer.
Executivo indicar, por decreto, quais as atividades profissionais penosas, inSala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
salubres ou perigosas, para efeitO de aposentadoria especial.
Presidente - Hugo Ramos, Relator - Cunha Lima - Amaral Fur1an - AI~
Assim, na sistemãtica vigente, não se pode, sem injuridicidade, fazer tais mir Pinto - Raimundo Parente - Bernardino Viana - Aderbal Jurema.
indicaçõeS por via legislativa, sem -prévia alteração da sistemãtica estabelecida
no dispositivo legal citado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai à publicação.
Falece, pois, ao Projeto o suporte jUrídico.
Sobre a mesa, c-omunicações que serão lidas pelo Sr. (9-Secretãrio.
Mais ainda. O art. 211 da Proposição é íilconstitucional, pois pretende estender a aposentadoria especial aos servidores públicos telegrafistas, radioteSão lidas as seguintes
legrafistas, e operadores de telecomunicações em geral, o que colide com o
disposto no ·art. 57, item V, da Coristituição, quC"faz exclusiva do Presidente OFICIO N• 262/79
Brasília, 13 de novembro_ de 1979.
da República a iniciativa de leis nessa matéria-.
4. Isso posto, opinamos pela rejeição do Projeto, por inconstitucional e
Senhor Presidente:
injurídica.
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores
Sala das Comissões 7 de novembro de 1979- Henrique de La Rocque, Pre- Deputados Wildy Viana e Nilson Gibson para integrarem, em substituição
sidente - Lenoir Vargas, Relator - Hugo Ramos - Cunha Lima - Murilo aos dos Senhores Deputados Antônio Mazurek e Emídio Perondi, a ComisBadaró- Amaral Furlan- Almir Pinto- Raimundo Parente- Bernardino são Mista incumbida de apreciar o Projeto de Lei n• 38-CN, de 1979, que
Viana.
"altera o disposto nos artigos 49 e 50 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de
I964 (Estatuto da Terra}, e dâ outras providências".
PARECER N• 974, DE 1979
Aproveito para renovar os prOtestos- de estima e elevado apreço. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Deputado Nelson Marchezan, Líder da ARENA.
Câmara n9 66, de 1979, que acrescenta parágrafo ao art. 20, da Lei n9
5.869, de II de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
OFICIO N• 263/79
Brasília, 13 de novembro de 1979
Relator: Senador Hugo Ramos.
Senhor Presidente;
Trat-a-se de Projeto de Lei, oriundo da Câmara dos Deputados, que preTenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes do Senhores
tende lixar -o concerto de condenação nas ações de ato ilícito contra pessoa, Deputados Marcelo Linhares e Saramago Pinheiro para integrarem, em subspara o fim de sobre o respectivo valor incidírem os honorários advocatícios. tituição aos dos Senhores Deputados Jorge Arbage e Oswaldo Melo, a Co2. O Projeto em tela preenche os requisitos de constitucionalidade, juri- missão Mista incumbida de apreciar o Projeto de Lei n9 39-CN, de 1979, que
dicidade e técnica legislativa, nada havendo a acrescentar ao bem lançado Pa- "dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais, e dá outras providênrecer da Coril"issão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde cias".
se esclarece, inclusive, que o teor da proposição legislativa, ora apreciada, re~
Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço. flete a melhor tendência jurisprudencial.
Deputado Nelson Marchezan, Líder da ARENA
3. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto em pauta.
OFICIO N• 264/79
É o Parecer.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Brasília, 13 de novembro de 1979.
Senhor Presidente,
Presidente - Hugo Ramos, Relator - Bernardino Viana - Cunha Lima Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
M urilo Badaró - Lenoir Vargas - Almir Pinto - Raimundo Parente comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou proAmaral Furlan.
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LEGISLAÇÃO CITADA
por a substituição do nobre Sr. Senador Passos Pôrto, pelo nobre Sr. Senador
Alberto Silva, na Comissão M]sta do Corigresso Nacional que darã parecer
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
sobre o Projeto de Lei n\l 39, de f979-CN, que "Dispõe sobre a matrícula e o
registro de imóveis, e dá ou ti-as providências".
··································································
Aproveito a: oportunidade para renova~.?~J?E~.~estos da mais alta estima
ArL 6<? Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte da eme distinta consídefação.- Senador.Saldanha Derzi, vice-Líder da Maioria no presa, sem justa causa, ficará esta obrigada a depositar, na data da dispensa, a
exercício da Liderança.
favor do empregado, importância igual a lO% (dez por cento) dos valores do
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições soli- depósito, da correção monetária e dos juros capitalizados na sua conta vinculada, correspondentes ao período em que o empregado trabalhou na empresa.
citadas.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1<?-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 339, DE 1979
''Dá noVa rêdação ao art. 6'? da Lei n'? 5 107, de 13 de setembro de
1966 - Fundo de Garantia do Tempo de" Serviço.
O Congresso Nacional decretá: ·
· .
Art. 1• O art. 6•, da Lei n• 5 !07, de 13 de setembro de 1 966, passa a viger com a seguinte redação:
~'Art. 6<? Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por
parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a depositar,
na data da dispensa, em favor do empregado, importâncía igual à
diferença apurada entre os valores do deposito, da correção monetária e dos juros capitalizados na sua conta vinculada, e a indenização a que teria direito, se não fosse optante, consoantes os artigos
477 e 478, da Consolidação o das Leis do Trabalho."

Art. 29
Art. 3"?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em -contrário.

(Às Comissõ"es de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 340, DE 1979
Fi"a o salário~profissional do Vigilante Bancário, e o tempo das
jornadas de trabalho, diurna e noturna, e determina outras providên~
cias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 A jornada normal de trabalho do Vigilante Bancário, durante o
dia, é de oito horas, e a noturna de seis horas corridas.
Art. 2<? As horas extraordinárias serão pagas nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3<? O salário-profissional do Vigilante Bancário, pelas jornadas
previstas no art. I<?, é nxado em três vezes o valor do maior salário mínimo do
País.
Art. 49 Entrará em vigor a prCseTite Lei à data de sua publicação.
Art. 5<? Revogam-se as disposições em contrário.

J ustificaç:ão
Justificação
Irrecusáveis são os méritos e benefícios de caiá ter soCiãl ensejados pelo
Com os assaltos diários aos estabelecimentos de crédito, Brasil adentro,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, intrOduzido em nossa legislação so- torna-se cada dia mais perigoso o exercido da profissão. do Vigilante Bancário.
Trata-se de um trabalho desempenhado com o risco da própria vida descial pela Lei n<? 5 107 , de 13 de setembro de 1 966 ·
Esse novo instituto indenizatório, no entanto, ·como a experiência o de- se profissionaL
Hã dias, veiculava a imprensa cena de bang-bang numa agência do BAmonstrou à saciedade, ainda se ressente de algumas imperfeições e omissões
para que, ao menos, possa ser equivalente à estabilidade, prevista em nossa MERINDUS em Curitiba, às 13:00 horas da tarde, na qual o .. mocinho" foi
legislação trabalhista.
o Vigilante Bancário João Correa da Silva d-e 30 anos, cuja coragem e audâcia
De fato, no atual contexto, inexiste equivalência econômica entre os dois lograram evitar o assalto começado.
regimes- estabilidade e fundo de garantia, o que se nos afigura profundaUm dos dois assaltantes baleou o Vigilante na perna, o outro acertou-o
mente injusto e até inconstitucional.
pelas costas. Mas ainda assim, João feriu o-segundo no braço, e matou o priEm verdade, o empregado optante, ao ser dispensado sem justa causa, meiro com uma bala na cabeça, dentro da própria agência.
jamais perceberá indenização sequer aproximada do subordinado ao regime
No entanto, esse Vigilante, que com tal destemor defende os interesses de
da estabilidade, pois o saldo de sua conta vinculada, incluídos os juros, a cor~ seu empregador- um banqueiro, uma poderosa empresa creditícia- recebe
reção monetãria e os dez por cento a que alude o art. 6<? da Lei n<? 5.107/66, apenas, mensalmente, pouco mais de Cr$ 2.000,00.
em nenhuma hipótese poderão igualar o valor a qu~ teria direito o empregado
Os assaltos a bancos, nos últimos tempos, são perpetrados com tal satisnão optante.
ticação e tainanho sensacionalismo, que o cinema começa a reproduzi-los. E
Tal situação, causadora direta da apreciável rotatividade de mão-de- entraram a constituir "profissão" rendosã, cujos resultados compensam os
obra ensejada pela facilidade de dispensa de empregados optantes, além do riscos assumidos. O assaltante de Curitiba que saiu com vida, dessa tentativa
aspecto, sumamente grave, aliás, de injustiça sodal, contraria frontalmente frustrada, confessou na Delegacia de Furtos eRoubos, horas mais tarde, que
ao preceituado no item XIII do art. t 65, da Constituição Federal, que dispõe: jã responde a 70 processos na Justiça.
'"Art. 165. A Constituição assegura· aOs t'rabafhãdores os se~
guintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à me~
lhoria de sua condição social:
..........•• __ •.•. _..... _. __ ••.. __ ....• _.. ; . . . . . . . . . . . .
XIII_ estabilidade, com indenização ao trabalhador despedide ou fundo de garantia equivalente."

Trata-se, pois, de um fora da lei, naturalmente, conhecido da Polícia,
que no entanto prossegue assaltando, matando e enlutando centenas de
famílias de míseros Vig.ilantes Bancários, que trabalham sem qualquer proteçào que não seja a ar.ma que portam.
Dessa forma, entendemos chegada a hora de o Legislador começar a reconhecer o perigo permanente do exercitamento de tal profissão,
recompensado-a, de início, com esse mínimo equivalente a três vezes o salário
mínimo.
Que a nossa convicção se estenda a quantos Senadores e Deputados forem designados para o estudo e aperfeiçoamento deste projeto, atê sua final
aprovação.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro.

Ora, a equivalência determinada pelo claríssimo preceito constitucional
não existe, o que configura, eVidentemente, ofensa à Lei Maíor.
O que preconizamos, por cons~guinte, é 'simplesmente a equivalência
económica entre os sistemas indenizatórios da estabilidade e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, tal como ordena o citado preceito constitu~
cionaL
(ÃS Comiss"ões de ConstitUição e Justiça, de Legislação Social e
Aliás, assinale-se que a jurisprudêncía de nossas cortes trabalhistas jã
de Finanças.)
vem, reiteradamente, reconhecendo aos empregados optantes dispensados
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 341, DE 1979
sem justa causa, o direito a indenização equivalente à prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
Autoriza a CEF a estabelecer plano especial de aquisição de casa
Por derradeiro, ressalte-se que a medida prevista não acarretará maiores
própria para aposentados.
despesas às empresas, pois o sistema indenizatório da CLT vigora desde os
O Congresso Nadoilai decreta:
idos de 1943 e o próprio Governo, quando da implantação do FGTS, assegurou aos trabalhadores. como todos recordam, que não haveria qualquer preArt. J9 Ê a Caixa Econômica Federal autorizada a estabelecer e a imjuízo para os empregados optantes.
plantar plano habitacional especial, destinado ao atendimento prioritário
de aposentados que ainda não possuam casa própria.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro.
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Art. 29 No plano habitacional especial a que se refere esta lei o valor
das prestações mensais não pOderá ultrapassar a vinte e cinco por cento
(25%) dos proventos de inatividade do mutuário.
Art. 39 O Pod~r Executivo regulamentará esta lei dentro do prazo de
quarenta e cinco dias.
Art. 411 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Justificação
São muitos os trabalhadores, tanto da esfera privada quanto do serviço
público, que após anos e anos de trabalho - de toda uma vida, enfim aposentam-se sem sequer ter uma casa para morar.
O valor do provento de aposentadoria, como é de público conhecimento,
fica muito aquém das reais necessidades do aposentado, dando mal para aS
despesas de sobrevivência.
Desta forma, é justo e é indispensável que o poder público, através da
Caixa Econômica Federal que integra o Sistema Financeiro de Habitação
com certa preponderância, estabeleça plano prioritário de financiamento de
casa própria para os inativos.
Tal providência é aqui projetada, com a exigência fundamental de o
preço das prestações mensais não ultrapassar a vinte e cinco por cento dos
proventos da inatividade.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979.- Orestes Quércia.
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Esta comunicação tem o sentido de transferir a homenagem, que tanto
me sensibilizou, ao povo sergipanO e a esta Casa.
De fato, Sr. Presidente, apesar de, na justificativa da indicação do meu
nome, o Magnífico Reitor Augusto Mascarenhas ter acentuado que ela era
manifestação-de profundo recOnhecimento por serviços prestados, eu sei que
só recebi porque, após a formação que busquei na Faculdade de Medicina da
Bahia, fui, durante ajã longa vida pública, objeto da constante compreensão
e do generoso apoio do povo de Sergipe, que, fazendo-me seu representante
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ensejou-me a grata oportunidade de, ao lado do seu serviço, retribuir à velha Universidade um pouco
do muito que dela recebi, quando ainda não fora por lei criada.
Nas jornadas que cumpri em favor da grande instituição, tive sempre
como inspirador e guia a figura -inesquecível de Edgard Santos, meu Professor, criador, criador da Universidade e seu primeiro Reitor.
Foi o povo sergipano, sem dUvida, que, me elevando a seu representante
no Congresso Nacional, permitiu que travasse, por anos a fio, duras batalhas
na busca de dotações orçamentárias para as obras e serviços da Universidade.
Nesse esforço empenharam-se, também, os nobres representantes da Bahia
na Câmara dos Deputados, Ruy Santos, Antônio Carlos Magalhães e Luiz
Viana Filho.

A par do povo sergipano, permitiu-me receber a honrosa homenagem o
Congresso Nacional, pois foi nas Tribunas e nas Comissões desta e da outra
(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação Social e Casa do Parlamento Brasileiro que falei e votei em defesa dos interesses maiode Finanças.)
res de minha velha e tradiciõilal Faculdade de Medicina e da Universidade
Federal da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes que vêm de ser lidos
Para completar esta comunicação, solicito, Sr. Presidente, que seja parte
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
itegrante deste meu pronunciamento o discurso que proferiu, em nome dos
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. III-Secretário.
agraciados, o Professor Ruy santos, homem públicO que tanto dignificou,
pelo seu fecundo trabalho, a vida política brasileira, no exercfciu-de consecuÉ lido o seguinte
tivos mandatos nesta Casa e na Câmara dos Deputados.
Finalizo, consignando aqui' o meu profundo reconhecimento ao MagníREQUERIMENTO N• 500, DE 1979
fico Reitor Augusto Mascarenhas e ao Conselho Universitãrío, da UniversiNos termos do art. 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo dade federal da Bahia, pelo gesto que tanto me comoveu. (Muito beml Paldestinado aos oradores do Expediente da sessão de 30 de novembro do cor- mas.)
rente seja dedicado ao Acadêmico Odylo Costa, filho, uma das maiores expressões da Literatura Brasileira contemporânea e que foi também Suplente
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR/VAL BAPTISTA
de Senador pelo Estado do Maranhão.
EM SEU DISCURSO:
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979. -José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento que vem de ser Exm11 Sr. Magnífico Reitor Prof. Augusto Mascarenhas;
Senhores Membros do Conselho U niversitãrio;
lido será apreciado após a Ordem do Dia nos termos regimentais.
Senhores Professores e Senhores Alunos;
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Na sessão anterior a Presidência Minhas Senhoras e meus Senhores.
comunicou ao plenãrio o- recebimento do Ofício n9 Sf35, de 1979, do Prefeito
do Município de Maceió, solicitando autorização do Senado Federal para
Achastes por bem, Senhores Conselheiros, nos conceder, ao professor
contratar operação de empréstimo- externo.
Roberto Santos, ao doutor Virgil Scott, ao Senador Lourival Baptista e a
A matéria ficou aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a comple- mim, a '"Medalha do Mérito Universitãrio". No que me toca, entretanto,
mentação dos documentos necessários.
busco o porquê e não o encontro. Fui aluno da Universidade da Bahia, mesTendo a Presidência recebido aqueles documentos, a matéria serâ despa- mo antes dela ser criada por lei, instituição que sempre existiu na alma baiachada às Comissões d_e FinanÇaS e de Constituição e Justiça.
na, desde o Colégio dos Jesuítas, Universidade a que era hostil a Coroa. E diz
Rodrigo Otávio:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

"- Ã monarquia portuguesa não convinha o desenvolvimento
intelectual da colônia, que queria conservar, como reserva de todos
os bens, mas nas trevas de uma ignorância que lhe assegurasse submissão incondicional.''

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Â 3i de outubro -úttímo, imediatamente após meu regresso de New
É que nos queria cegos. Sem sentir nada: nem a beleza da vida, nem a
Y ork, onde permaneci um mês no desempenho da missão de Observador desta Casa à XXXIV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, vivi, na grandeza do saber, nem a formação duma cultura. Os argumentos eram semvelha e querida cidade de Salvador, um dos momentos maiores de minha vida pre os mesmos, chegando o Conde d'Eu, por fidelidade a Portu~al, a tentar
justificar:
pública.
Recebi das mãos do Magnífico- Reitor da Universidade Federal da
.. _Nós não podemos ter universidade, porque não temos culBahia, Professor Augusto Mascarenhas, que estava a se despedir do cargo, a
tura para ta L A universidade é a expressão de uma cultura do passaMedalha do Mérito Universitãrió.
do, e nós vamos ter urna cultura do futuro que jã não preCisa mais
A solenidade de outorga da Medalha, realizada no Salão Nobre da Reisaber~"
toria, compareceram o eminente Presidente do Senado Federal, Senador Luiz
A cultura, porém, não hã de chegar, nunca, por geração esponViana Filho, o Vice-Governador da Ba_hia, Luiz Viana Neto, professores, autânea. Terã que ser formulada, criada. Daí a ponderação de Anísio
toridades, médicos e representantes do povo baiano.
Teixeira:
Há muitos anos, o Conselho Universitãrio da mais alta instituição de
"-A universidade só será de pesquisa quando pasEnsino Superior da Bahia, criou esta lãurea, para distinguir e homenagear
sar a formular a cultura que vai ensinar."
aqueles que a tenham servido com dedicação, pertinácia e amor.
Fui, justamente co-m os eminentes _Professores Ruy Santos, Robe~to SanMas se alguma coisa fiz por nossa Universidade foi por dever filial. E
tos e Virgil Scott, um dos agraciados quando, pela primeira vez, a U niservi- não há mérito quando se age por amor, por dever. Dever que venho cumprindade resolveu, pela unanimidade de seu Conselho U niversitãrio, conceder a do, há meio século, alegremente como estudante, modestamente como professor e dedicadamente como_ poljtico. Mas não houve, nem há, mérito nisso;
Medalha.
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antes dever, insisto. E o dever, mesmo por ser dever, não justifica destaque.
Tenho que reconhecer, entretanto, que estive sempre presente à vida da Universidade da Bahia. Bati palmas à sua criação, c não são poucas as iniciativas
que tomei no Congresso, em seu favor. E sempre-por dever. Não pode haver
reconhecimento pois ao que se faz por obrigação.
Estou ligado à nossa Universidade por trabalho e por amor. Amor que
vem dos anfiteatroS da velha Faculdade de Medicina; amor que cresceu no
tempo e se purificou coin os anos; trabalho que não me deu canseiras. Se não
carreguei pedras para a elevação dos seus edifícios, propiciei recursos para
que se tornassem majestosos e úteis à formação de nossa mocidade. E nem af
houve mérito. Ao trabalho arrastou-me a figura exemplar que a fez grandiosa, Edgar Santos. Não fui mais que o atendente aos seus pedidos, sensíveis à_s
suas soveladas para mais fazer. Dele aprendi a filosofia do "sempre mais". A
proposta orçamentâria, me encaminhava emendas a apresentar a a defender.
E mal as apresentava, quase à hora da decisão parlamentar, lá vinha ele com o
novo acréscimo, acréscimo do sonhador, do ambicioso da perfeição.- Não
chega; é preciso mais. - E quando o orçamento subia ao Senado, me impunha e a Lourival Baptista - ainda não Senador - acrescentar um pouco.
Daí. este monumento de arte e de bom gosto que nos agasalha. Dai a Escola
de Direito. A Faculdade de Ciências Econõmicas. A Escola de Enfermagem.
A Escola de Engenharia. O Hospital das Clínicas. As residências do_ _universitário. Outras unidades mais. Obrigava-me a acompanhar a discussão que tinha com os seus assessores para as novas obras planejadas; impunha-me- o
que era agradâvel - assistir aos ensaios da Escola de Teatro e dos Seminários de Música. No que me toca, onde estâ o merecimento de vossa homenagem? Antes dever. E o mesmo posso dizer, em nome de Lourival Baptista,
que antes de ser o parlamentar eficiente de hoje, jâ ajudava a obra de Edgar
Santos. Jâ o profess'or Roberto Santos, sempre a serviço daquele dever, é o
mestre eficiente e foi-o Reitor de grandes realizações. Insisto porém; sempre
por dever. E como que o estou vendo, ao mestre admirâvel, daquelas varandas a assistir os ensaios de música ou do coral, naquele seu ar de monge leigo,
orgulhoso de sua obra, com a felicidade por tudo que lhe foi dado realizar.
Albert Camus- o grandeCamus- ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, um dos escritores mais jovens que chegaram a tanto, pronunciou um
brilhante discurso _onde lembrou:
..Cada geração, sem dúvida, julga-se destinada a refazer o mun9o. _A ITiil?h~.- ç_n!r_ç~al)._to,_s~_Q_e_q~º--Q~9 __Q _r~fQ~m<!r:\._M_'i~_9 ~~4_pa_:
pe( talvez seja maior. Consiste em impedir que o mundo se desfaça.
Herdeira de uma história corrompida onde se misturam as revoluções decaídas, as técnicas que enlouqueceram os deuses mortos e
as ideologias extenuadas, onde poderes medíocres podem, hoje, destruir tudo, mas não sabem mais convencer, onde a inteligência se
abaixou ao ponto de se tornar a escrava do ódio e da opressão, esta
geração foi obrigada a nela própria e em torno dela restaurar, a partir unicãniéfite de suas negOci"aÇões, um pouco daquilo que faz a dignidade de viver e morrer."
Não tentem pois, as gerações que vieram após a minha, refazer, não o
mundo, mas a nossa Universidade. Claro que a evolução acelerada é uma das
características dos dias de hoje. Hã muita evolução entretanto, que não passa
de involução. Vamos impedir que a nossa Universidade se desfaça, como Camus buscava impedir que o mundo se desfizesse. E o mundo a que ele decerto
se referia, era aquele mundo eterno da tradição e da cultura. Como o eterno
das universidades é o espírito.
A esse trabalho devem se dedicar as novas gerações. Decerto elas jâ tiveram a oportunidade de ler a "oração aos moços", de Rui Barbosa. E não só
as novas, as velhas gerações também. Mas é preciso ler e reler. E além de ler e
reler meditar. É uma grande lição. Esta sim: aula de sapiência.
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E, à hora do conselho:
"Não cultiveis siSteniãS, extravagâncias e singularidades., Por esse
meio lucráveis, a néscia reputaçã-o de originais; mas nunca a de sábios, doutos, ou conscienciosos.
Não cortejeis a popularidade. Não transijais com as conveniências. Não tenhais negócios em secretarias. Não delibereis por conse·
lheiros, ou assessores.
Não prescindais, em suma, do conhecimento próprio, sempre
que a prova terminante vos esteja ao alcance da vista, e se ofereça à
verificação imediata do tribunal."
E a palavra final, jâ que falava a bacharelandos:

"Não desertar ajustiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. Não transfugir da legalidade
para a violência, nem trocar a ordem pela anarquia. Não antepor os
poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio a estes contra
aqueles. Não servir sem independência à justiça, nem quebrar da
verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados,
nem pleitear iniqüidade ou imoralidade."
uNão fazer da banca balcão, ou da ciência mercatura. Não ser
baixo com os grandes, nem arrogante com os miserâveis. Servir aos
opulentos com altivez e aos indigentes com caridade. Amar a pátria,
estremecer o próximo, guardar fé em Deus, na verdade e no bem ...
Sempre a força da fé que remove montanhas.
Está, assim, com as novas gerações, mormente com a mocidade acadêmica, não permitir que desfaçam a nossa Universidade. Que antes de formar técni~
cos, forja cidadãos.
- Para que existe a Universidade? Perguntou, certa feita, o Cardeal
Newman, fundador da Universidade de Dublim; e respondeu:
"Para levantar o tônus intelectual da sociedade; para cultivar o
espírito público; para purifica{ o gosto nacional; para suprir os verdadeiros princípios que devem respirar o entusiasmo popular; para
facilitar o exercício dos poderes políticos e para refinar o intercurso
social da vida privada."

--- Claro-que-a-Universidade não é só isso; mas não existe universidade sem
isso. Ela que é de pesquisa e de formação, tem que estar voltada para os anseios da comunidade.
Não permita assim, Vossa Magnificência, Senhor Magnífico Reitor
Prof. Augusto Mascarenhas, como os seus substit~tos, que tentem refazer a
nossa Universidade. Se o mundo, a que se referiu Camus, não deve ser refeito,
muito menos ela. Ê que no refazer pode se dar o desfazer.
Estou indo contudo além, minhas senhoras e meus senhores, do que me
foi pedido. Na sua Oração aos Moços, falando na Escola de Direito de São
Paulo, desculpou-se o admirável Ruy:
.._ Da ciência estamos aqui numa catedral. Não cabia a um
velho catecúmeno, vir ensinar religião aos seus bispos e pontífices."
É a minha situação nesta cateáral ainda mais grandiosa. Encarregaramme apenas de agradecer a homenagem que nos é tributada. Esta medalha porém, que é do mérito-- do dever, volto a insistir- cria-nos maiores responsabilidades. O nosso agradecimento, senhores membros do Conselho U niversitário, não vale como uma quitação. Não nos deteremos aqui. Mais continuaremos a fazer por esta cãsa, das melhores tradições, a nossa melhor inspiração. É pena, no que me toca, que a vida já seja curta. Continuaremos, entretanto, a seu serviço, dando-lhe sempre o melhor de nós mesmos. ~o nosso
dever. De filhos seus que a queremos sempre maior, mais viva, a serviço da
cUltura e das tradições baianas, fiel à Bahia no seu culto à liberdade.

••Mas o que constitui a experiência"- disse Rui - "consiste
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Semenos no ver, que no saber observar. Observar com clareza, com
desinteresse, com seleção. Observar, deduzindo, e generalizando, nador Gastão Müller.
com pausa, com critério, com desconfiança. Observar, apurando,
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Lê o seguinte discurso.)
contrastando, e guardando."
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu, mais alguns Senadores e vârios Srs. Deputados Federais, tivemos a oportunidade feliz, de, nos dias 28 a 30 de ouE, um pouco· adiante:
tubro último, visitar o l'í> Distrito-Naval, com sede no Rio de Janeiro, a conviMas os que madrugam no ler, convém também madrugarem no te do ilustre e digno Senhor Ministro da Marinha, Almirante Maximiliano da
pensar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O saber não está. na ciência Fonseca, aliás, um cidadão que vem se revelando de uma atenção fora do coalheia, que se absorve, mas principalmente nas idéias próprias, que mum, na época em que vivemos com a classe política.
se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação
A visita do_Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi muito proveitosa, sob toporque passam, no espírito que os asSimila. Um _sabedor não é ar- dos os aspectos ou prismas pelos quais se desejar avaliar o evento.
mârio de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de
Iniciou-se com a viSita a·Fragãta Niterói e encerrou~se, a mesma, com a
aquisições digeridas.''
nossa presença nO Centro de Instrução Almirante Graça Aranha.
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A fineza de trato pessoal e o grau de instrução dos oficiais graduádos e
marinheiros, embarcados na Fragata Niterói, muito noS iinpressionou, paralelamente, à lhaneza do trato do Vice-Almirante Paulo de Bonoso Duarte
Pinto, Comaridante-em-Chefe da Esquadra, bem como os conhecimentos técnicos e idealismo do Vice-Almirante (Engenheiro Naval) Hugo Friedrich
Shieck Júnior - Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro;
sensibilizou-nos, também, as demonstrações de- apreço e consideração do
Vice-Almirante Francisco Arípelia Leão" Feitosa .....--Comandante da Força_de
Fragatas, que fõnilc-a!tS"áVel em nos fornecer as informações possíveis, quanto ao andamento dos exercíciOs que nos foi dado assistir; e, também, nos foi
impressionante o entusiasmo, o idealismo, mesmo que nos expôs a função do
Centro de Instrução Graça Aranha, do Sr. Contra-Almirante N ayrton Amazonas Coelho.
Foi-nos sumamente interesSante· a viS1ta, a exPosição do Capitão de
Mar-e-Guerra Paulo Martins e dos seus Oficiais, Comandante do Centro de
Sinalização-Náutíei e Reparos Morais Rego, representando, naquela oportunidade o Contra-Almirante Luiz CarlOs de Freitas- Diretor de Hidrografia
e Navegação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo reSsaltar que o atual Comandante
da Fragata Niterói é o Capitão de Mar-e-Guerra José Júlio Pedrosa, brilhante Oficial Superior da Armada e que, até o ano passado, exerceu com eficiência a função de Assessor Parlamentar do Sr. Ministro da Marinha, jurito ao
Congresso Nacional. Ào Comandante Pedrosa, os Cl!mprimentos pela fidalguia, cavalherismo e gentile_za de que fomos alvo, quando embarcados na
Fragata sob o seu seguro comando.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Com muito prazer
ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso, o qual foi um dos companheiros de
visita ao Distrito Naval.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Gastão Müller.
tivemos oportunidade de, no dia segui ri te aó que aqui chegamos, relatar a vi~
sita que hoje V. Ex• descreve com o maior empenho e com a maior significação, a manobra que a Fragata Niterói realizou ao largo do Rio de Janeiro,
com uma delegação de Senadores e Deputados dentre os quais V. Ex• era
uma das figuras centrais. Relatei-a aqui e V. Ex• está, novamente, trazendo
ao conhecimento do Senado as atenções, e até mesmo o carinho, com que a
Marinha tratou a todos nós - oque motiVou a iniciativa que os parlamentares tiveram de, depois do dia 20, retribuindo-lhes aquelas atenções, oferecerlhes um almoço aqui, em Brasilia, no Clube do Congresso, sob a presidência
do Presidente do Congresso Nacional, o nobre Senador Luiz Viana, a quem
jã foi tranSmitido este desejo, retribuindo as honrosas atenções com qu~ lá fomos distinguídos pela Marinha de Guerra de nosso País. Portanto, V. Ex• faz
um relato justo e fiel daquelas homenagens, que colocam em ponto alto as relações cordiais exiSten-tes hoje entre a nossa -Marinha e o Corigresso Nacional.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- V. Ex• como seu aparte veio reforçar o que acabo de dizer, e com as palavras que vou concluir essa
pequena nota que assinala, também, a nossa presença junto à Marinha de
Guerra durante vários dias.
Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo testemunhar de
público a efidência, a ação coordenada, gentil, pronta e acolhedora do Capitão de Mar-e~Guerra Carlos Augusto Bastos de Oliveira, Assessor Parlamentar do Ministério da Marinha, que se desdobrou, não só em gentilezas, para
com os congressistas, mas, também, na ação concreta de se realizar com sucesso o evento. Tenho certeza que o conseguiu.
Para que isso fosse uma realidade, não há dúvida, contou o Comandante
Oliveira com a cooperação eficiente dos Senhores Capitão de Fragata Milton
Medeiros de Oliveira- Oficial de Gabinete do Senhor Ministro, bem como
do Capitão de Corveta (Intendente de Marinha) Luiz César Jordão Marinho,
também, Oficial de Gabinete.
Em meu nome pessoal, Sr. Presidente, Srs. Senadores e porque não dizer,
em nome de todos que constituíram a Coi:nitiva, agradeço mais uma vez a
oportunidade que se teve de visitar o l•f Distrito Naval e ter, assim, um contato mais direto com homens que pelo Brasil atuam na formação da nossa gloriosa Marinha de Guerra do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
e, para fazer uma comunicação. Conforme prometi, estou trazendo,
aqui, o pronunciamentO- em que cito os documentos em que se comprova que
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o Sr~ Ministro Petrônio Portella Nunes não é: o responsável pela paralisação
do programa ferroviário do subúrbio _de Teresina. Pediria, então, a V. Ex•
que mandasse fazer o registro deste pronunicamento.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• serã atendido.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Conforme anunciei
quarta-feirá passada, aqui estou de volta para rebater as acusações feitas pelo
Senador Alberto Silva, para quem o Ministro Petrônio PorteUa, da Justiça,
seria resPonsável pela paralisação das obras do novo projeto ferroviário de
Teresina.
O Senador piauiense, suplente do faiCcido Dirceu Arcoverde, afirmou
neste Plenário que não foi difícil para ele, candidato ao Senado em outubro
de 1978, descobrir que as obras do metrô de superficie foram paralisadas, em
Teresina, por interferência do Senador Petrônio Portella, para atender a exigência do irmão Lucídio Portella, na ocasião já indicado Governador.
A afirmação é falsa e tendenciosa, dirigida com a finalidade única de
agredir o notável homem público para satisfação de seus adversários.
O grande trunfo político de Alberto Silva nas eleições do ano passado foi
.. Pré-Metrô" de Teresina, obra que, oficialmente, desconhecemos.
E sua irritação vem a propósito da afirJ!lativa do Governador Lucfdio
Portella desconhecer e ignorar a existência de tal projeto.
Realmente o que o Senador Alberto Silva chama de "Pré~Metrô" não é
nada mais nada menos do que o item 8 do subprograma "Infra~Estrutura
Viária e Transportes", do II Programa de Investimentos Urbanos de Teresina, objeto de Convênio n' 16/78, de 20 de julho de 1978, no qual são convenentes a Secretaria -de Planejamento da Presidência da República, o Ministéri9 dos Transportes e o Governo do Estado_ do Piauí, com a interveniência
da Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e
Política Urbana, da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, da Rede
Ferroviãria Federal, da Superintendêncía do Desenvolvimento do Nordeste,
da Secretaria de Planejamento do _Estado do Piauí, dos municípios de Teresina, Picos, Parnaiba e Floriano.,
Do valor total do Convênio, deJOO milhões e 500 mil cruzeiros, foi destacada a verba de IQ5 milhões para o item "Melhoria da Ferrovia de Subúrbio" que o Senador Alberto Silva insiste em chamar de "Pré-Metrô" de Teresina.
As fontes financiadoras do Programa foram a União, com 63,06 por cen~
to; o Estado do Piauí, com 24,65 por cento; e os municípios intervenientes,
com 12,29 por cento-.
Por aditivo de janeiro de 1979, o valor global dos recursos foi reduzido
para 285 milhões e 500 mil Cruzeir-os, com o remanejamento de 14 milhões de
cruzeiros alocados à Região Metropolitana de Belém.
Ainda no Convêni"o, foram transferidas da verba destinada ao subprograma ~'Melhoria da Ferrobia de Subúrbio" as quantias de 8 e 18 milhões de
cruzeiros para aplicação nos projetas Ponte sobre o Rio Poti/Aeroporto/Universidade e Ponte sobre o Rio PotijContorno Rodoviãrio (DNER), respectivamente, projeto esse último a ser incluído no Convênio através de Ter~
mo Aditivo a ser ainda assinado.
Pasmem os S-enhores Senadoresl A transferência dos recursos operou-se
em janeiro de 1979, dois meses após a re"iilização das eleições e dois meses antes da posse do Governador Lucidio Portella.
Como a providência adotada, única e exclusivamente, pelos órgãos federais, podería tirar votos do Senador Alberto Silva? A eleição realizou-se em
novembro de 1978 e o remanejamento de verbas, com o desaquecimento das
obras, deu-se a partir de janeiro de 1979. Seria o impossível acontecer.
Que seriedade pode ter tal afirmação contra prova documental evidente
da EBTU?
A Exposição de Motivos n9 04/SG que deu origem ao remanejamento
respectivo é de li de janeiro de 1979. No corrente ano, portanto. De que forma, pois, Poderia prejudicar uma eleição realizada em novembro do ano anterior?
Mas a memória do Senador parnaibano o trai muito. Em seu discurso
afirma em certo trecho que "obra semelhante já produz os seus efeitos em
Fortaleza, onde~ Rede Ferroviãria, teizdo concluido referidos trabalhos (o gri·
fo é nosso), está transportando milhares de passageiros de Maracanaú e estações intermediárias até o· Centro da Capital ceareriSe"-_- E, ao agradecer a par~
te do Senador Almir Pinto afirma que "na grande capital do Cearâ, onde esse
transporte de superfície está em grande andamento, graças àquelas providências".
Ê um lapso de memória que nos dá a dimensão do juízo precipitado do
eminente Ministro Petrônio Portella, da Justiça. Numa página de seu pronunciamento dã conta de que o transporte de superfici3 de Fortaleza estâ
concluído e na página seguinte que está em grande andamento. Esse lapso de
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memória justifica o outro. Lamentãvel é que, em um deles, envolva cidadão
CONVI?.NIO FNDU N• 24/76
respeitável e de idoneidade comprovada.
- Projeto do Anel Viário de Teresina (DNER)
As obras do subprograma de "Melhoria da Ferrovia de Supúrbio de TePrevisto Cr$ 35,0 milhões do FNDUjFDTU.
resina" foram desaquecidas não por solicitação do Ministro Petrônio Por• Remanejado Cr$ 8,0 milhões para a Região Metropolitana de Belém,
tella, mas por corte orçamentário de verbas amplamente anunciado à época
com o objetivo de efetuar o pagamento das obras já concluídas, de arnpliaçào
pelo Ministro Mário Simonsen na imprensa falada e escrita.
da Rodovia Augusto Motenegro.
Mas as obras vão retornar a seu curso normal. Já está marcada a ida a
CÓNVI?.NIO FNDU N' 16/78
Teresina do Presidente dã EBTU, Dr-.--;o-rge Francisconi, acompanhado de
diversos técnicos do Ministério dos Transportes, para debater e definir com o
- Melhoria do Ferrovia de Subúrbio (RFFSA)
Governador Lucídio Portella e o Prefeito da Capital Bona Medeiros o pro• Previsto Cr$ 105,0 milhões do FNDU fFDTU.
grama ferroviário respectivo.
• Remanejado Cr$ 40,0 milhões, sendo:
A euforia do Senador parnaibano por haver obtido, segundo os seus cálI. Cr$ 8,0 milhões para o projeto Ponte Sobre o Rio
culos, setenta por cento dos votos dos teresinenses, deve ser examinada com Poti( Aeroporto(Universidade-(PM).
cuidado. Ninguém desconhece que o MDB, no Piauí, não apresentando can2. Cr$ 18,0 milhões para o projeto Ponte Sobre o Rio PotijContorno
didato ao Senado, propiciou ao Senador Alberto Silva 20 mil e cento e qua- Rodoviário (DNE), projeto este incluído ao Convênio através do Primeiro
renta e dois votos. Não se deve esquecer que certo candidato a deputado esta- Termo Aditivo, a ser assinado;
dual que integrava nosso esquema, bandeou para seu lado, beneficiando-lhe
3. Cr$ 14,0 milhões para a Região Metropolitana de Belém, com o obcom 10 mil 656 votos. _E mais: Teresina não ficou alheia ao fenômeno de opo- jetívo de efetitar-o pagamento, das obrasjã concluídas, de ampliação da Rosição sistemática ao GOverno observado na maioria das capit~is .dos Estados dovia Augusto Motenegro.
brasileiros. Seria prudente também que o Sénador Alber_!_o Silva refizesse o~
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Seseus cálculos pois 70 por cento de 97 mil 249, total de eleitores que votaram
em Teresina, são 68 mil e 74 votos, e a sua votação só alcançou 63 mil729 voM nador Almir Pinto:
tos, que corresponde ao percentual de 65 por cento.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE. Pronuncia o seguinte discurSr. Presidente, Srs. Senadores:
so.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Antes de concluir, quero apresentar minhas escusas por haver trazido à
Parece-me que foi no Jornal Televisado da Globo, em dias da semana
consideração de V_ossas Excelências assunto que é mais do nqsso particular passada, que ouvimos um noticiário de São Paulo, em que era enfocada a
interesse, que não devia extrapolar as fronteirãs do meu Estado.
fuga de menores das escolas do J9 Grau, porque os pais preferiam tê-los no
A ofensa do Senador Alberto Silva ao Ministro Petrônio Portella não trabalho cotidiano, ajudando na luta pela subsistência.
atinge apenas a ele e a seus amigos, atinge ianibéfn a estã Casa, onde fez inúAlguns pais concordavam em manter os filhos nas escolas se estas dispumeros amigos e prestou relevantes serviços como seu Presidente.
sessem do ensino de artes, para que aprendessem um oficio qualquer que lhes
Não tomo partido no episódio apenas por ser seu suplente, faço-:_o como assegurasse uma profissão na vida futura.
amigo e admirador, por lealdade ao grande líder e, ao fazê-lo, sei que estou
É o reconhecimento da população pobre, da falta que lhe faz as Escolas
representando o pensamento de sete dos oito deputados federais, de dois dos de Artes Industriais, anexas aos Grupos Escolares, imaginadas por Anísio
três senadores que o Piauí mandou para o Congresso Nacional e da grande Teixeira, quanto à frerite do INEP, do Ministério da Educação e Cultura.
maioria do povo piauierise.
Essas escolas foram construídas nas diferentes unidades primárias da
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Federação, em número que daria para comprovar o seu êxito.
No Ceará, por exemplo, urnas 10 unidades foram construídas, equipara(DOCUMENTOS A. QUE SE REFERE O SR. BERNARDI- das e lotadas com professoras especializadas no Ensino de Artes Industriais.
Fazia gosto visitar-se urna exposição de trabalhos feitos por crianças da
NO VIANA EM SEU DISCURSO)
faixa etária de 8 a 11 anos.
Documento 1:
Quanta vocação para o artesanato, sempre muito difundido no Nordes~
te, cujos trabalhos agradam pela sutileza da arte que a todos encanta!
MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES
Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tal aprendizado não foi
Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU
bem entendido e muito pouco estimulado pelos Ministros que desfilam pelo
Of. n• 128/79-DO
Ministério da Educação e Cultura.
Brasília, 8 de novembro de I 979
A imaginação fecund-a de um Anísio Teixeira, que enxergou muito à disAo Exm9 Sr.
tância o problema social bi-asileiro, no que concerne à preparação de jovens
Senador Bernardino Viana
artistas em diferentes setores profissionais, foi renegada pelos seus sucessores
Senado Federal - Gabinete 46
à frente do INEP, qUe desestimulai-aro um ensino de real aceitação para o deBr-.asflia- DF
senvolvimento da arte industrial entre as classes menos favorecidas do País.
Atendendo solitação verbal de V. Ex' remetemos, em anexo, pasta conO Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- V. Ex• permite um aparte'?
tendo Convênios e Termos Aditivos firmados en'tre o Estado do Piauí e esta
Empresa.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Com muito prazer, nobre
Especificamente, com referência à RFFSA, ir~.forma_mos:
Senador Lornanto Júnior.
I - Convênio FNDU No 24/76 O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Com que alegria e, de certa
Na parte referente- ao projeto denomiiladO .. Remanejamento da Rede
maneira, com que orgulho ouço V. Ex' pronunciar o nome de uma das maioFerroviária", os recursos do FDTU, no valor de Cr$ 55 milhões, foram totalres figuras de educadores deste País, de um dos talentos mais fulgurantes que
mente liberados;
conheci em toda _a minha existência, Prefeito da n~inha terra, quantas vezes
2 - Convênio FNDU N• 16/78procurei Anísio TeiXeira nO INEP e quantas palavras de estímulo ouvi daqueDos recursos previstos para o item "Melhoria na Ferrovia de Subúrbio",
la figura genial- a expressão é esta- porque as minhas relações já haviam
no valor de Cr$ 65 n'iilhões, foram liberados Cr$ 50 milhões;
sido iniciadas quando eu era Vereador e Líder da Câmara Municipal e Anísio
3 - Projeto de Engenharia Teixeira já despontava como o melhor Secretário de Educação que passou
Já aprovado pela Diretoria Técnica- da EBTU.
por aquele órgão do Estado da Bahia. V, Ex~ tem razão. A orientação que
Ao ensejo, renovamos nossos protestos 'de elevada consideração,
Anísio Teixeira irhprirriiu ·ao INEP e, conseqüentemente, no setor de conscolocando-nos ao inteiro dispor de V. Ex' para outros esclarecimentosjulgatrução das escolas industriaís, era um atestado de que este homem enxergava
dos necessários.- Eng9 -Gil Cêsar Moreira de Abfeu, Diretor de Operações e
muito além do seu tempo. Hoje o seu' programa, ainda, está inteiramente
Relações InstitucionaiS-.atualizado. Se alguém desejar realizar ...
Documento 2:
TERESINA - PIAU!
Remanejamentos efetuados nos convênios FI'[DU nll 24/76 ~ n9
16/78, por intermédio da Exposição de Motivos n•04(SG, de I I de janeiro de
..
1979.

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -

CE) -

Agora é que está!

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Agora mais do que nunca, na
hora em que o País está vivendo a plenitude da sua era industrial. Eu ouço e
ouço com_ emoção, ouço conYSaüdade a referência e homenagem que V. Ex•
faz a Anísio Teixeira, um d-ás irijuStiçados deste País. O destino foi para com
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Anisio de urna crueldade sem par e até os seus últimos dias foram os mais perversos que o destino poderia reservar ao cidadão da bondade, da inteligência, da
genialidade de Anísio Teixeira. Homenageio V. Ex• neste longo aparte, para
externar, nesta hora, e o faço em nome da Bahia inteira- sei que o Brasil inteiro aderiria -porque ele é um homem que ainda precisa receber homenagens! Quando eu vejo bronzes erguidos por aí afora, quando vejo estátuas de
nomes que a gente nem sabe e nem se lembra, nem as gerações têm no tida do
que fizeram. E quando vejo no esquecimento um nome como o de Anísio Teixeira, vejo que ainda há muita injustiça ~ ser corrigida neste País. Parabéns,
Senador Almir Pinto. Ontem aparteaVa V. Ex• sobre um assunto que nos une,
hoje aparteio-o com comoção, levo o meu aparte, todo ele envolvido no sentimento que sai do recôndito da minha alma, para dizer alto e bom som, ao
Brasil, através do Senado, que o 'País deve a Anísio Teixeira a homenagem
para corrigir a injustiça de que ele foi vítima.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Agradeço sensibilizado o
aparte de V. Ex"-, porque, nobre Senador Lomanto Júnior, não me cansarei
de, na oportunidade que se me ofereça, dizer as verdades, dizer o que foi na
verdade Anísio Teixeira à frente do INEP do Ministério da Educação.·
Fui compreendido, de certo, mas é como bem diz V. Ex~ com aquela
emoção que caracteriza o espírito de um baiano, que gosta da sua terra e de
sua gente, que Anísio Teixeira marcou época na educação p"rimária do.BraM
sj!.

Ele imaginou exatamente isso que está acontece-ndO. Há falta de técnicos
de nível médio; no Brasil porque, como eu digo mais adiante, de doutores o
Brasil já está cheio. E eu não seijU.stíficar, nobre Senador Lomanto Júnior, a
razão deste desprezo, deste descaso·pelo ensino de artes industriais no Brasil.
E se renovo, sempre quando me é oferecida oportunidade, este assunto,
nesta Casa, é porque vi, ouvi, há pouCos dias, como disse lniciã.lmente no meu
modesto pronunciamento, que a TV Globo dava u.ma notícia das preocuM
pações do Governador Paulo Salim Maluf com a educação primária em São
Paulo, porque via as escolas de 111 Grau serem esvaziadas porque as crianças, se
meninas, procuravam o lar para o trabalho doméstico, ajudar as mães no trabalho doméstico e, se meninos, iam para 6·campo ajudar os pais no amanho
da terra.
Mas, j"á- disse também: se os pais vissem aquelas crianças na escola pri~
má ria aprendendo alguma arte, algum ofício, jamais teimariam em retirar
aquelas crianças daquela escola, porque sabiam perfeitãméli.te que elas aH esM
tavam aprendendo um ou dois ofícios que iriam assegurar a sua subsistência
no futuro.
Daí, Sr. Senador Lomanto Júnior, agradecer o veemente aparte de V.
Ex•, porque assõcio-me a V. Ex• na homenagem que, na verdade, se não foi
prestada injustificadamente, ainda deverá ter _o seu tempo de ser prestada
àquela figura inconteste da educação nacional que foi Anísio Teixeira.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -

CE)- Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -

BA)- Peço desculpas por estar inM
terrompendo o brilhante discurso de V. Ex•,. porque uma homenagem partinM
do de V. Ex• tem muito mais significação de que partindo do modesto.aparM
teante que teve uma convivência muito grande com Anísio Teixeira, nascido
na mesma região e no mesmo Estado daquele grande educador. Quero apenas
relatar para figurar no seu brilhante discurso ...
O SR. ALMIR PINTO (ARENA mim.

CE) -

Com muita honra para

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- ... uma faceta da vida de Anísio Teixeira. Como ele era idealista e, as vezes até, era incOmpreendido como,
aliáS, os idealistas o são. Certa feita, numa noite, na casa de Jaime Junqueira
Ayres- eu era a mais modesta das personalidades, eu era um modesto vereaM
dor da minha cidade- e presentes estavam Anísio Teixeira, Nestor Duarte,
o grande Nestor Duarte, a figura que ponflficou no Senado, como Príncipe do
Senado, que é Aloísio de Carvalho Filho e um dos homens mais inteligentes,
que atingia às raias da genialidade, que não chegou à Câmara Federal, mas
presidiu a Assembléia Legislativa no Governo Mangabeira, que foi Jaime
Junqueira Ayres. Uma tertúlia, uma tertúlia acadêm!ca. Apenas um jovem de
vinte e poucos anos que não podia participar da tertúlia, porque estava muito
aquém daquelas figuras luminares, talvez dos quatro homens mais inteligenM
tes da sua geração, da geração dos homens públicos baianos. E eu escutava
com uma atenção especial. De vez em quando- sempre fui um pouco impetuoso, sempre fui muito iri1petuoso :.._dava a minha opinião. Quase todos agM
nósticos. o único católíco praticante era -é"u~·comentãvaMse· a figura do Cristo;
e Anísio, que era agrfóstico e não fazia rese·rva; e os demais: o saudoso Jaime
Junqueira Ayres, que eu tinha dúVidas que fosse um desses agnósticos, desses
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ateus '"graças a Deus". Mas o Anísio, na sua genialidade, comentava a persoM
nalidade humana do Cristo. Analisava a figura do Cristo homem, do Cristo
líder, do Cristo pregando até a subversão e eu contestava nos meus modestíssimos conhecimentos de então, mostrava o Cristo pregando a igualdade, o
Cristo filho de Deus, o Cristo divindade, o Cristo deificação do homem. A
certa altura chegamos ao Cenáculo: o Cristo reunido com os seus 12 apóstolos. Aí Anísío tomou a palavra:. Quando eu mostrei o Cristo presidindo aquela reunião e instituía o que é de mais sublime na Igreja, que é a Eucaristia. Então perguntei a Anísio Teixeira: serã que um homem comum, ou mesmo que
um homem genial teria cofagem de usar expressões como a que o Cristo usO li
na hora em que instituiu a Eucaristia, e ao elevar o pão dizc!r que era o seu
Corpo, que aquele Pão comido seria a sua própria Carne, serã que um hoM
mero comum, ou mesmo um gênio poderia, diante daqueles doze companheiros, elevar o cãlice e dizer que aquilo era o seu Sangue, e que era o Sangue da
Aliança e que seria derramado pela salvação dos homens? Anísio parou, analisou e disse: "É a úllica dúvida que tenho sobre a Divindade do Cristo; é a única dúvida que me atormenta e eu procuro estudar para negar a sua Divindade, porque, realmente, mesmo um gênio, um homem comum jamais diria,
Um gênio ou um lOuco não pOderia impressionar a doze homens normais.
Veja como era a personalidade daquela figura. Deixava, muitas vezes, a sua
convicção. fruto de estudos profundos, fruto de uma cultura que a todos nos
empolgava, para ouvir a palavra de um jovem, que queria apenas convencê-lo
da Divindade do Cristo. Era esse homem que podia ser Miriistro da Educação
em qualquer país civilizado do mundo, e que não chegou a essa posição. Mas
a sua passagem pelo Ministério é tão luminosa, que nem as injustiças do temM
po, nem as crueldades do destino que o levou à mais desgra1;ada das mortes,
nem isso cOn.Se·gulu sepultar a personalidade de Anisio Teixeira que hoje, em
1979 já se extinguindo, V. Ex•, Senador pelo Cearã, ao analisar o problema
educacional biasileiro, registra o programa, homenageia a figura, relembra a
figura de Anísiá Teixeira, cujo nome ·pronuncio nesta hol'a com saudade,
sobretudo, com veneração, porque ele honrou a geração a que pertenceu.
(Multo bem!)
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Muito obrigado a V. Ex•.
Devo_dizer, nesta Casa, que podem até me tomar como impertinente e abusivo, mas, na oportunidade que se me oferecer jamais deixerei de reverenciar a
figura desse brasileiro ilustre que foi Anísio Teixeira:
Fui Secietário de Educação no Estado do Ceará, ao tempo em que S. Ex•
era Diretor do INEP e tive uma certa convivência com Anísio Teixeira. Senti
os problemas que ele enfrentava, às vezes, umas tantas desventuras. Mas ele
enxergava nesse ensino de artes industriais, procurando interessar as crianças
naquela faixa etária de 8 a 12 anos, a uma profissão qualquer, ao aprendizado
de uma arte ou de um ofício q~alquer, porque ele sabia perfeitamente que
nem todas chegariam a ser douior.
E aí estava, nobre Senador Lomanto Júnior, a visão do nobre e inesM
qllecível PrÕfessor Anísio Teixeira.
Retomo Sr. Presidente e Srs. Senadores, a leitura deste modesto trabalho
- em alguma coisa de certo já repetida, porque, comovid<;) com o aparte do
eminente Senador baiano, Lo manto Júnior, quase que dis8e o meu discurso
de improviso, mas como está escrito, é um improviso escrito, vou acabar de
lê-lo.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• tanto faz bem um disM
curso ·de improviso, como o lê com muita segurança.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE) -~É bondade de V. Ex•
Derivaram as autoridades educacionais do MEC para o ensino profissioM
nalizante, nos tais ginásios polivalentes que, pelo que se sabe não atingiram a
meta desejada, pelo fato de tal ensino abranger jovens de faixa etária, que não
aquela atendida pelas Escolas de Artes Industriais. E, o resultado? As
crianças de 10 e 11 anos são levadas, se meninas, para o trabalho doméstico;
se meninoS vão para o campo, ajudar os pais no amanho da terra.
Isto por que? Justamente, por não oferecer a Escola do J9 Grau aquele
atratiVo pela Arte e, apenas, pelas Letras, não sendo possível aos pais levar os
seus filhos ao 2s-> Grau, o que acontece, a uma flagrante minoria •.
O curso superior, então, nem se fala. A estatística nos mostra que de 100
crianças que se matriculam no ensino do }9 Grãu, apenas 5 chegam às universidades.
E as demais? F agem das Escolas, com apenas os rudimentos de um ensino primário atabalhoado, assegurandoMihes, quando muit•J, o conhecimento
do alfabeto e mal assinarem os nomes!
Esta é uma realidade palpável.
Quando da visita de Sua Excelência o Dr. Eduardo PIJrtela, Ministro da
Educação, à Comissão de Educação do Senado, tive oportunidade de narrarlhe estes fatos, como aqui estão relatados.
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Perguntei-lhe: Por que o abandono criminoso das Escolas de Artes Industriais e o não incrementO deste ensino, de valor incomensurável para o
noss_o País?
Fiz ver a Sua Excelência o Sr. Ministro que o Brasil jâ parece saturado de
doutores, e o que mais lhe falta é o técnico de nfvel médio.
Dos tais Ginásfos Polivalentes, em número reduzidíssímo, por serem de
elevado custo, as notícias-que se tem são de inteiro fracasso, tanto assim que
pouco neles se fala!
Pedi a atenção do Sr. Ministro para as Escolas de Artes Industriais- de
baixo custo e que muito bem fará à infância brasileira, sedenta de aprimorar e
expandir a vocação artesanal.
A resposta delicada, foi de que iria estudar o' -probíema. Tem sidO sempre
esta a resposta ...
Estude-o Sr. Ministro, porque o Brasil confia no seu talento e na sua percuciente apreciação -dos problemas educacionafs que afligem principalmente
a zona rural, onde mais sentida é a falta do ensino de artes à população infantil que, se bem trabalhada e burilada na sua vocação artesanal, poderá se
transformar, no futuro, em artífices capazes e não meros curiosos sem qualquer noção e consciência do que se propõe a executar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao Sr. Sena·
dor Humberto Lucena.
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No seu entender, corno o projeto determina a extinção dos partidos, com o cancelamento dos registres pelo Tribunal Superior
Eleitoral, o MDB "deveria antecipar-se à medida e representar junto àquela Corte. Alem disso, o MDB pode impetrar um mandado de
segurança, fundado no receio, totalmente justificado, de que seja
can~elado o seu registro."
Neste ponto, Sr. Presidente, devo afirmar à Casa que a Direção Nacional do meu Partido está examinando com juristas convocados para assessorá~
la a impetração de um mandato de segurança perante o Supremo Tribunal
Federal, no tempo devido, contra essa violência inominãvel que o Poder Exe~
- cutivo quer perpetra contra os atuais partidos.-- ---E mais do que isso, Sr. Presidente, ficou ao nosso lado a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro. Leio notícia pub!icada na Folha
de S. Paulo. de sexta-feira última, dia 9 do corrente~
"OAB: EXTINÇÃO É INCONSTITUCIONAL
Rio (Sucursal) - A extinção dos partidos não é admissível
"sem que se se anule a Constituição, sem que se esqueça de preceitos
basilares e que vêm inseridos em todas as Constituições de nosso
País, com exceção da Carta Constitucional outorgada em 1937 e
que, como todos sabem, era ditatorial e baseada nos regimes auto~
cráticós ·então exiStentes''.
Esta é a posição tirada ontem Pela Ordem dos Advogados do
Brasil, Conselho Seccional do Estado do Rio, sobre o projeto de reforma partidária envíada pelo Governo ao Congresso Nacional, e
do qual resultará a extinção das duas legendas partidárias, o que, segundo a OAB-RJ, desrespeita o artigo 153 da Constituição Federal.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Como Líder. pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. -Presidente, Srs. SenadOres;
Esteve, hoje pela manhã, na COinissãO Mista que aprecia o chamado projeto
de reformulação partidária, o Sr. Ministro da Justiça, Senador Petrônio
Portella, tentando esclarecer aos Srs. Membros do Congresso Nacional os
Nesse sentido, o Conselho oficiará à Presidência da República
principais motivos que o levaram a propor ao Senhor Presidente da Repúblie às duas Casas do Congresso. O voto da OAB-RJ foi tomado pouca aquela iniciatiVa que, ao seu ver, visa abrir amplos caminhos para a imcos
dias
depois de o presidente do Conselho Federal, Eduardo
plantação do...plurípartidarismo no País.
Seabra Fagundes, haver decidido não submeter a matéria à apre':'
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para nóS do Movimento Democráciação do organismo, por entendê-la político-partidária.
tico Brasileiro foi -profundainente ·aecepcionante a p-resença de S. Ex• naquele
órgão técnico, pois as Siüt.s--ãfirmações repetitiVas não convenceram a niguém.
AsSim não Considera a ~ecçã~ do Estado do Rio, cÍue vê no proAtravés de uma série de sofismas bem formUlados -pelo Seu talento verbal,
jeto do Governo algo capaz de agredir a ordem jurídica. E como jusprocurou S. Ex•, sem êXito, justificar a sua posição, não admitirido, pOrém,
tificou o conselheiro Aloisio Picanco, cujO' voto foi acolhido pela
permanecer durante mais algumas horas à disposição dos Srs. Parlamentares,
unanimidade do Conselbo. Nele, o advogado diz que o projeto fere
sob o pretexto de que teria um compromisso, ao meio dia em ponto, com o
a Constituição quando esta assegura que "a lei não prejudicará o diSr. Ministro das Relações Exteriores da Bélgica. Ora, Sr. Presidente, bastaria
reito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
que o Sr. Ministro da Justiça voltasse à Comissão, à tarde, para continuar
"Ora, os dois partidos políticOs existentes no Brasil não estão
discutindo conosco, de vez que vários Srs. Parlamentares inscritos não pudesob o abrigo dos três preceitos? Não têm eles o direito adquirido de
ram interpelar S. Ex• que se retirou na hora aprazada, e não atendeu aos nosexistirem como agremiação partidária que atendeu a todas as imposos apelos para que prosseguisse a reunião.
sições legais quando da sua constituiç~v'? Não têm as condições de
Mas o que ficou evidente, no debate com S. Ex•, é que os argumentos exum ato jurídico perfeítO-Quãndo di-sua- formação? Não têm a seu fapendidos pelo MDB, pela Oposição, Continuarri de pé e são irrespondíveis,
vor a coisa julgada quando os tribunais decidiram sobre a existência
pois o de que se trata não é de um projeto de reformulação partidária, mas de
legal? De forma alguma se poderá responder negativamente", arguuma idéía clara e insofismável de extinguir os atuais partidos através de um
mentou."
simples dispositivo de lei, notadamente o Partido da oposição, o MDB, que
vem crescendo a olhos vistos nos últimos pleitos eleitor_ais_para o)"ar_larJ!ento
O Sr. LomantoJúnior (ARENA- BA)- V. Ex• me concede a honra de
Brasileiro.
. --- - - -- - -- um aparte?
S. Ex•, indagado sobre como justificava do ponto de vista jurídico esse
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB)- Peço a V. Ex• que
dispositivo do projeto, limitou-se a generalidadeS, para dizer que a lei podia
aguarde. Oportunamente, eu o ouvirei, com muito prazer.
tudo, por ser votada pelo Congresso Nacional.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Espero que V. Ex• me dê a
Mas, Sr. Presidente, a extinção dos partidos, por simples dispositivo de
lei, a mim me parece, um Verdadeiro g-Olpe de estado através do Congresso oportunidade do aparte, na hora oportuna.
Nacion~l. O que se quer é estabelecer o caos nél Vida política do País,_com a
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Portanto, Sr. Presidenmaioria suprimindo a minoria. Prefiro ficar com os Juristas eminentes que se
te, além dos pareceres de ilustres juristas no sentido de nosso argumento, contêm pronunciado sobre o assunto a aceitar as ponderações do Sr. Ministro da tamos, agora, com o voto unânime da Ordem dos Advogados do Brasil,
Justiça, Senador Petrônio Portella.
Seçã.o do Rio de Janeiro, que é uma entidade representativa da classe e mereAqui está, Sr. Presidente, a palavra de Dalmo Dallari, ilustre Jurista, de
ce _todo o respeito, todo o acatamento daqueles que são estudiosos do Direito,
São Paulo, que diz:
em nos'so_ País.
Assim, não hã de ser a simples palavra do Sr. Ministro da Justiça, imbuí~·se a Constituição garante-o direitO de associação e declara expressamente que o Brasil é uma democracia representativa, assenta- do de paixões políticas- quer ele destroçar o Partido de Oposição- que há
de
substituir
o pensamento dos juristas e dos advogados. O Sr. Ministro Peda na pluralidade de partidos, só podemos concluir que o projeto de
reforma partidária, casO convertido em lei, configurarã flagrante in- trônio Portella não trouxe em arrimo aos seus argumentos uma única opinião
de autoridade em ciência jurídica.
constitucionalidade.''
O professor Dalmo Dallari é titUlar de T-eoria Geral do Estado, da Universidade de São Paulo.
Por sua vez, o jurista Arnaldo Malheiros afirma:
..Que o projeto de reforma partidária é, fnconstitucional, pois o
11
artigo que trata da extinção dos atuais i)artidos fere o direito 'adquirido ao longo dos anos pelas duas agremiações políticas."

O Sr. LOJnaiito Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte? lõ
a_ oportunidade que tenho, agora, de dar o_ aparte a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - S. Ex• se pós a falar
como simples bacharel em Direito e político. E no seu apaixonado arrazoado
o Sr. Ministro chegou ao ponto de afirmar que, em 1975, a Lei Orgânica dOs
Partidos, promulgada pelo então Presidente Castello Branco, resultou na ex-

5920

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II)

Quarta-feira 14

tinção de dez pequenas agremiações, sem que ninguém tivesse protestado, e
foi buscar aí um precedente da extinção de partidos através de lei, no direito
brasileiro.
Sr. Presidente, isto é uma heresia de ordem jurídica, pois a Lei Orgânica
dos Partidos que saiu à lume no Governo Castello Branco o que fez foi estabelecer normas para a organização, o funcionamento e a extinção-dos partidos. Mas não extinguiu as então agrerhiáÇões por diSpositivo legal; apenas
aqueles partidos que não puderam adaptar-se às suas regras não poderiam
continuar.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Serâ que a insignificância da
minha pessoa não merece o aparte?

:"'o,·embro de 1979

"Art. I I I. Extiriguir-se-á o Partido político por deliberação
de 2/3 (dois terços) dos membros da Convenção Nacional, especialmente convocada a qual requererá ao Tribunal Superior Eleitoral o
cancelamento do seu registro."
E, mais adiante:
"Art. 113. O cancelamento previsto no artigo anteríor só-se
tornarã efetivo em virtude de decisão transitada errijulgado do "tribunal Superior Eleitoral, proferida em processo regular, no qual se
assegura ao Partido interessado a mais ampla defesa."

Mas, Sr. Presi~ente, em vez disso, em vez de estabelecer na lei, conforme
preceitua a própria Emenda Constitucional n~' II, a forma e os casos em que
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Concedo o aparte a os partidos políticos deveriam ser extintos, o que quer o Sr. Ministro Petrônio
V. Ex!-, mas peço que seja breve.
Portella, através do projeto de lei que fez o Senhor Presidente da República
O Sr. LomantoJúnior (ARENA- BA)- Vou fazer o possível. Senador encaminhar ao Congresso Nacional? Simplesmente estabelecer, no art. 211, o
seguinte:
Humberto Lucena, fomos companheiros na outra Casa do Congresso.
Chegamos aqui nas mesmas condições, pela vontade do povo da Paraíba
"Art. 2~' Ficãm extín"tos os partidos, criados como organie da Bahia. V. Ex• querer acusar o Ministro da Justiça, de quem não tenho
zações pelo Ato Complementar n9 4, de 20 de novembro de 1965, e
procuração para defendê-lo, razões de ordem pessoal apenas me ligam a S. Ex~.
transformados em partidos de acordo com a Lei nt? 4.740. de 15 de
laços de amizade, e tenho por ele uma admiração grande, fui seu campa~
julho de I965, por não preencherem, para seu funcionamento, os renheiro, quando Governador do Piauí, eu governava a Bahia, as minhas requisitoS estabelecidos nesta Lei."
lações remontam àquela oportunidade. O Ministro da Justiça, de quem todo
Ora, Sr. Presidente, como os aluais partidos poderiam preencher os remundo reclamava, na outra Casa, recordo-me bem, de que o Ministro da Justiça deveria ser o instrumento, o- MTnistéiio político do Governo; de que ao quisitos di lei no mesmo dia em que a lei é votaâ"a? Onde, Sr. Presidente, as
invés de o Ministério da Justiça, scir o órgão polítíco do Governo, este havia garantias constitucionais do funcionamento dos partidos? Então, o -que podesido transferido para o Ministério do Exército. Hoje, quando realmente o Mi- ria S. Ex• fazer- e há emendas nesse sentido - seria fixar um prazo dentro
nistério ·da Justiça retorna à plenitude de sua função, deve merecer crítica o do qual os atuais partidos que não satisfizessem as exigências da nova lei teSenador Petrônio Portella, o nosso companheiro, porque está exercitando a riam os seus registras c-anCelados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas nunsua missão? V. Ex• _condenar a extinção dos partidos, quando os partidos pra- ca prever a extinção através de um dispositivo legal, e dispositivo legal, que
ticamente já se auto-extinguiram. O Partido de V. Ex' já não exíste mais.
fere a Constítuiçãõ, que diz, no § 29 do art. 153:
O Sr. Marcos Freire (MDB -

PE) -

Não apoiado.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Isto no dizer de V. Ex•
O que não existe é o Partido de V. Ex•, a ARENA. Então, qüese autodissolva.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- O meu também não existe,
riúii-ei..i-COrithiUO-iu!re-.- o·meu- iárrió-ém- tem--pr;J>ta.-VàifóS pêS -al que aparece~
ram. Ao de V. Ex• bastava que se colocasse um "p" e seria o partido do Movimento Democrático Brasileiro, e não estaria extinto. No País, o bipartidarismo foi feito por um instrumento revolucionârio, por ato excepcional. Foi
organizado de cima para baixo. Nós estivemos condicionados, nós aceitamos,
convivemos com a camisa-de-força entre aspas, com o bipartidarismo. Na
hora em que o Governo oferece a oportunidade de que se retorne ao pluripartidarismo que é, sem dúvida nenhuma, o sistema mais conveniente ao funcionamento do regime democrático --:- não queria dizer, mas vou fazer minhas
entreaspas também - vou repetir o qUe- disse o meu nobre e querido amigo,
Deputado J.G. de Araújo Jorge, a_ quem eu admiro, como admiro a V. Ex',
pelo seu talento, pela sua inteligência- a sua eleição é o resultado disso, ela é
o resultado da vontade do povo, como o foi a eleição do Senador Pedro Simon. V. Ex', como eu, reconhece no Deputado J.G. de Araújo Jorge, um dos
parlamentares mais brilhantes, um dos colegas mais emin"entes da outra Casa,
que eu e V. Ex!- tivemos. Ele, num aparte que me deu, afirmou isto: "O MDB
é um defunto insepulto,já cheirando mal, que o Sr. Ulysses Guimarães insiste
em não sepultar". Este era o aparte que eu queria dar a V. Ex•, sem mais tomar o seu precioso tempo. Jã vi que o Senador Henrique Santillo deve ter-lhe
lembrado alguma coisa. Deve ser algum equívoco, alguma falha minha, que,
para mim, V. Ex• pode dizer, porque, graças a Deus, tenho uma vida límpida,
que construí no decorrer de 35 anos de coerência.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) -Sr. Presidente, estou
na tribuna procurando expender argumentos de natureza jurídica, para rebater ...
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -

BA) -

Eu não sou jurista.

"§ 29 Ninguém' serã obrigado a fazer ou deixar de fazer
ma coisa senão em virtude de lei."

algu~

Como os partidos poderiam preencher condições, se a lei não existia, Sr.
Presidente? Já se vê, portanto, que é uma violência.
Mais adiante, o § 39, do mesmo artigo, estatui:
"§ 39 A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada."
Então, aqueles que fundaram os atuais partidos c os próprios partidos
como pessoas jurídicas têm os seus direítos adquiridos, pois cumpriram toda
a legislação em vigor quanto à sua organização e funcionamento.
E. depois no § 28, está escrito:
••§ 28. Ê assegurada a liberdade de associação para fins lícitos.
Nenhuma associação poderá ser dissolvida senão em virtude de decisão judicial."

E não se alegue- como o fez o Sr. Ministro da Justiça, de uma maneira
simplória qUe agride a cultura jurídica brasileira- que um partido político
não ê uma associação. É uma associação de direito público, Sr. Presidente.
Mas, o legislador não distingue entre a associação de direito público ou
de direito privado. Os princípios gerais de Direito foram incluídos no art. !53
da Constituição, e têm que ser respeitados, Sr. Presidente, e valem para as enfldades, as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado.
E tanto é assim que o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasi!, Dr. Seabra Fagundes, outro eminente jurfsta brasileiro, respondendo a
uma pergunta que lhe foi feita pe(a Tribuna da Imprensa. em edição de 3 e 4
do corrente mês, afirma:
"Os partidos têm personalidade de direito público, -mas isso
não significa que eles possam ser extintos ou que não gozem d-e garantias constitucionais quanto à sua sobreVivência. Mesmo em sendo pessoa jurídica de direito público, isso não signfica que o legisla~
dor ordinário não tenha restrições a sua atuação. Uma fundação
instituída pelo poder público municipal, por exemplo, ou uma autarquia municipal, a União não pode por lei ordinária extinguir,
porque é um direito do município manter a sua autarquia enquanto
quiser. Então, eu diria, é um direito do partido manter-se em funcionamento enquanto quiser."

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - .. a exposição feita,
hoje pela manhã, na Comissão Mista, pelo Sr. Ministro da Justiça, que, como
disse, sem se valer de nenhum argumento de autoridade, limitou·se a afirmar
e reafirmar o seu ponto de vista pessoal.
Mas, acima da opinião do Senhor Ministro da Justiça está, como eu diw
zia, o pensamento" dos juristas e da Ordem dos Advogados do Brasil, que vem
Por conseguinte, Sr. Presidente, está mais do que claro que o dispositivo
ao encontro das nossas idéias. E, Sr. Presidente, tanto os partidos políticos só que se contêm no art. 29 do projeto é uma monstruosidade jurídica e não repodem ser extintos por autodissolução ou por sentença judicial, que a própria sisti rã ao e"X.airie d-e um tribunal independente que, amanhã, venha a se pronunciar sobre ele.
Lei Orgânica dos _Partidus em vigor estabelece:
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A nossa esperança, Sr. Presidente, é que hâ no seio da Aliança Renova~
dora Nacional, no Congresso Nacional, uma dissidência que _está crescendo
contra este projeto, não só quanto ao art. Í"\ mas, também, no que-tãnge ao
instituto da sublegenda.
Esperamos contar com essas novas forças para, numa união comum de
pontos de vista, Sr. Presidente, contribuir para a derrubada dessa proposição
no plenário do Congresso Nacional, em defesa da ordem jurfdica brasileira,
que foi agredida por esse projeto que não deveria sequer ter sido recebido
pela Mesa do Congresso Nacional, face a sua flagrante inconstitucionalidade.
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k) realizar triagem ou seleção de profissionais para avaliar de sua inclusão ou não, nos padrões exigidos pelo órgão requisitante;
i) fornecer dados estatísticos de suas atividades, emitir pareceres sobre
assuntos de sua competência;
m) zelar pelo material sob sua responsabilidade.
Art. 5~> O desempenho da atividade de Ortoptista estará subordinado
ao encaminhamento médico, facultado aos profissionais manter instalações
próprias, devidamente equipadas.

Art. 6• A duração normal do trabalho do Ortoptista é de 4 (quatro) ho·

tal;

ras diárias, perfazendo 24 (vinte e quatro) horas semanais, podendo ser ampliada até 6 (seis) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais, no interesse
do serviço, mediante acordo formalizado entre o profissional e a entidade empregadora.
Art. 79 A categoria de Ortoptista é incluída entre os grupos da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constando do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei n~>
5.452, de I' de maio de 1943.
Art. 8~> É instituído o Conselho Federal de Ortóptica, com sede em
Brasília e jurisdição em todo o território nacional.
§ I 9 São finalidades do Conselho instituído neste artigo:
I - proceder à qualificação como OrtoPtista dos que, preenchendo
condições, o solicitarem;
n - fiscalizar o exercício da atividade profissional pelos habilitados;
III - promover estudos, cursos, simpósios·, jornadas e congressos, com
vísta ao aperfeiçoamento profissionid dos Ortoptistas;
IV - servir de órgão consultivo do Governo em assuntos relacionados
com Ortóptica;
V - aplicar penalidades e julgar recursos interpostos pelos profissio~
nais que os receberem;
VI - elaborar seu regimento interno;
VII - expedir carteiras profissionais aos que forem habilitados para o
exercício da profissão de OrtOptista;
VIII - nomear delegados para Estados e Territórios Federais com a incumbência de zelarem pelo fiel cumprimento dos dispositivos legais que incidam nas suas atribuições;
§ 29 O Conselho Federal de Ortóptica terá 9 (nove) membros, eleitos
para um mandato de 3 (três) anos pelos Ortoptistas domiciliados em todos os
Estados da Federação, que estejam no gozo das prerrogativas profissionais,
de _conformidade com o disposto nesta lei.
§ 39 A escolha e a investidura dos primeiros integrantes do Conselho
Federal de Ortóptica serão feitas pelo Poder Executivo, ouvida a Associação
Brasileira de Ortóptica, com aproveitamento de Ortoptistas fOrmados e no
pleno exercício da profissã-o.
I - O presidente do órgão será escolhido entre membros eleitos;
II - a substituiç~o de qualquer membro serâ pelo suplente, na ordem
dos votos obtidos;
III - a renovação do terço far-se-á anualmente, a partir do quarto ano
da primeira gestão.
§ 49 A fonte de recursos e a estrutura de serviços necessários à implantação do Conselho Federal de Ortóptica, assim como a forma e o prazo dessa
implantação, constituirão matéria de projeto de lei a ser mandado ao Congresso pelo Poder Execujtivo.
A ri. 99 A habilitação para o exercício da profissão de Ortoptista serâ
requerida pelos interessados que, nesta data, preencham uma das condiç~es
indicadas no artigo 29, até 180 (cento e oitenta) dias após a regulamentãção
desta lei.
Parágrafo úniCo. 360 (trezentos e sessenta) dias após a regulamentação
desta lei é vedado o exerclcio de atividades privativas de Ortoptista aos que
não detiverem o docu_mento de habilitaçã_o expedido na forma estabelecida
neste árflgo.
Art. 10. Esta lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

h) fornecer ao médico e especialmente ao Oftalmologista, os dados obtidos na avaliação e a conduta terapêutica a ser seguida no tratamento ortóptico;
i) participar de equipes multiprofissionais, assessOrando em assuntos
de Ortóptica, para a profilaxia de deficiências visuais, estrabismo e esclarecimento de diagnóstico:
j) assistir Ortoptistas e alUnOS de curso de Ortóptica integrado em escola
Médica oficial ou reconhecida.-tiansmhindo~lhes conhecimentos de Ortóptica

Dispensãvel, quase, justificar projeto de lei qu~ objetive regulamentar
profissão.
A complexidade progressiva do processo civiliza tório vai dando lugar ao
exercício de atividades especializadas que não demoram a elevar-se ao n_ívet
categorial de profissão.
Definida uma noVa profissão, passa logo a ser de interesse imediato dos
que a exercem, e da própria sociedade, sua regulamentação: E na área das

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -

PA)- .Não apoiado!

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Reafirmo o que disse,
Sr. Presidente, no início do meu discurso. Tenho para mim que se esse projeto
vier a ser aprovado, como está pelo que contém no seu art. 29, isto repres~nta
rá mais um golpe de força contra as instituições democráticas deste País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pàlmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre a mesa, o projeto de lei
que será lido pelo Sr. }9-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N9342, DE 1979
Regulamenta a profissão de Ortoptista e dá outraS providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> O exerCício da profissão de OrtOptísta é livre, preenchidas as
condições de capachação indicadas nesta lei.
Art. 2~> Para o exercício da atividade profissional de Ortoptista é necessário- preencher um dos seguintes requisitos:
a) possuir diploma, expedido por escola de Ortóptica, de nível superior,
integrada em escola médica oficial ou reconhecida;
b) haver concluído, até a data de vigência desta lei, aprendizado profissional em curso de Ortópffca ajUstado às exigênCiàS do COnselho Brasileiro de
Oftalmologia, que funcione ou tenha funcionado sob orientação de cátedra
de Oftalmologia de escola de Medicina oficial ou reconhecida~
c) comprovar o exercício da- PI-Ofissãó durante 5 (Cincorânos,o anteriormente a esta lei, e obter resultado satisfatório em prova prãtica de Conhecimentos profisSioiúüs- para esse fiin organizada pelo órgão a que ficar entregue
a fiscalização da a:tívídaae--prõ-físsional de Ortoptista.
d) ser habilitado por escola de Ortóptica estrangeira, reconhec:ida por lei
no país de origem e que tenha revalidado o diploma no Brasil, nos-termos da
legislação vigente.
Art. 3~> Os cursOS de nível superior para a formação dos profisSionais a
que se refere esta lei terão seus currículos e duração fixadas pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 4~> São privativas do ortOPtista as Seguíntes atividades:
a) supervisionar, planejar, coordenar e executar atividades de identificação e avaliação das deficiências sensório-montaras, com base nas informações médicas, por meio de aparelhagem e técnicas específicas;
b) supervisionar, orientar e executar túltamenta_pleótico e ortóptico, a
fim de desenvolver no indivíduo condições par~ o uso correto e confortável
da visão mono e/ou binocular;
c) complementar o tratamento pleótico e ortóptico, com o uso de oclusão, filtros, lentes adicionais e- -prismas corretofes;
d) proceder à reavaliação do paciente no decorrer do programa, com o
objetivo de caracterizar a evolução do processo. do tratamento, ou sua involução, para que seja ratificado, retíficãdo ou ccimpletado, fazendo-se os necessários ajustes quar:ito à intensidade de cada técnica aplicada;
e) promover a organização e participar de reuniões, tran:Srilitindo suas
informações e sugestões sobre o tratamento em execução; __ _
f) apresentar relatórios de avaliações, reavã.liações- e observações do
ponto de vista ·ortóptico, sobre os pacientes a ele encaminhados; _
g) orientar a comunidade que envolve o paciente, quanto ao procedimento a ser adotado em casos de limitação de sua capacidade física ou men-

Justificação
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profissões ligadas à preservação da saúde humana, essa desejada e necessária
regulamentação reveste-se mesmo de um sentido de urgência, considerados os
riscos que todos podem correr ante a práfiCa de uma atividade não disciplina~
da, por pessoas eventualmente despreparadas para ela.
A presença e a ação do Ortoptista reVeste-se de uma importância cres~
cente no diagnóstico, prognóstico e tfatãffieritõ- dos problemas relacionados
com a ambliopia e musculatilra ocular_ extrínseca. E a aparelhagem complexa
usada para correção, tratamento e diagnóstico de anomalias e problemas
óculo-motores exige por sua vez alto grau de preparo técnico aos que lidam
com ela.
Já exerce atividades no Brasil número elevado de Ortoptistas, originários
de cursos que funcioilam em Escolas de Medicina de diferentes cidades do
Pais. Possuímos. outrossim, uma jã antiga e conceituada Associação Brasileira de Ortóptica.
Sobre a atividade do Ortoptista, assim manifestou-se o Professor Hilton
Rocha, nome dos mais ilustres da OfLal'mologia_brasileira:

Curso de Ortóptica da Escola Paulista de Medicina

Para ingresso no Curso de Ortóptica da Escola Paulista de Medicinn, é
necessário p-re.s~tar exame vestibular_ através do FUVEST.
O número de vagas é habitualmente de 10 (dez) sendo que após as provas
escritas, o FUVEST relaciona os primeiros candidatos em número igual ao de
vagas e os encaminha para a Secretaria do Curso, na Escola Paulista de Medicina, para que sejam submetidos a exame de vista, de caráter eliminatório.
A -duração do curso era de 3 {três} anos mas, passou a ter a duração de
dois anos, em regime de tem-po iiüegral, em ·cumprimento ao convênio fi-rma·
do entre a Escola Paulista de Medicina e o Ministério da Educaçào e Cultura~
dentro do programa de Curso Universitário de Curta Duração.
Localidades onde existem Ortoptistas Trabalhando:

------------------.,.--,-----c-,:-:-:----Belém {PA)
Manaus(AM)
Recife (PE)
Teresina (PI)
João Pessoa (PB)
Salvador (BA)
BrasHia (DF)
Goiânia (00)
Uberlândia (MG)
Belo Horizonte (MG)
Campo Grande (MT)
Campinas (SP)
Marília (SP)
PiraciCaba (SP)
Ribeirão Preto (SP)
St• Maria (RS)

São José dÜs Campos (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Nova Iguaçu (RJ)
Taubaté (SP)
Niterói (RJ)
Guarulhos {SP}
São Bernardo (SP)
St9 André {SP)
Osasco (SP)
S.ão Paulo (SP)
Santos (SP)
Jaú (SP)
Sorocaba (SP)
Jundiaí (SP)
Joinvile (SC)
Porto Alegre (RS)

.. A técnica ortóptica é indisPensável à tarefa conscienciosa de
qualquer oftalmologista, sendo entretanto indispensável a supervisão e a responsabilidade dest~_ para que a tarefa possa eticamente ser
realizada. É uma categoria perfeitamente diferenciada, situada entre
os cur'sos de nível superior como os de enfermagem, nutricionísta.
foniaudiólogos, etc."
Hã, pois, um setor de ação profissional bem definido, onde 0 Ortoptista
exerce sua atividade especializada. E, a partir dai, não existiriam razões de
qualquer espécie; ponderamos, para que a regulamentação dessa atividade
seja protelada. Têm direito a isso, oS numerosos cidadãOs brasileiros que a
exercem, certos de que precisam de garantias legais idênticas àquelas com que
contam milhares de patrícios que trà.balham na área de outras profissões,
abrigadas de há muito sob legislação própria.
A sociedade está em permanente mutação, observamos. Fatos novos surgem, todos os dias, e o legislador não pode e não deve ignorâ-los. Cabe-lhe, Escolas de Ortóptica Reconhecidas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia:
assim, a rápida elaboração e a tessitura contínua de estruturas legais que disEscola Paulista de Medicina
ciplinem os comportamentos e os direitos, no limite espacial das situações ge~
Faculdade de Medicina de Ribt:irào Preto (USP)
radoras desses fatos novos referidos.
Faculdade de Medicina de Belo Horizonte (UFMG)
E a seguir transcrito, em adendo a esta justificação, texto informativo
Faculdade de Medicina de Porto Alegre (UFRS)
pormenorizado sobre a presença da Ortóptica, em nosso País, como atividade
Faculdade de Medicina de Nlterói (FFM)
profissional de características precisas, bem como sobre a respectiva entidade
Universidade "Gama Filho" (RJ)
de classe:
Faculdade de Medicina de São Paulo (USP)
h A Ortóptica no Brasil
Faculdade de Medicina de Recife (UFP)
.. É à luz que os olbos_ devem sua existência. Dentre os órgãos
Total de Ortoptistas no Brasil, reconhecidos pelo Conselho Brusile_íro de
dos animais, a luz suscitou um que lhe fosse semelhante, Foi assim Oftalmologia: 241 - Em atívidade: )47.
·
que se formaram os olhos: na luz e para ela, a fim de que a luz interBolsistas- até agora, li bolsistas de outros países f0rmo.ram-se no Curna encontrasse a de fora." {Goethe)
so de Ortóptica da Escola Paulista de Medicina. Existem ort0ptístas formados no Brasil e exercendo suas atividades nos seguintes países:
Associação Brasileira de Ortóptica
Colômbia
A primeira entidade de classe criada para os ortoptistas brasileiros foi a
Venezuela
Sociedade Paulista de Ortóptica,-fundada a 3 de setembro de 1952. Após alte- Paraguai
ração de seus estatutos, em 28 de agost_o de 1968, passou a denominar-se AsArgentina
sociação Brasileira de OrtóptiCã, tornand:O:-.se_ então. de âmbito nacional.
Peru
A ABO é o órgão representativo da classe, com sede e administração na
Panamá
capital de São Paulo.
Desde sua fundação, a ABO tem por objetivos -principais: representar a O que é o tratamento ortóptico
Basicamente, o tratamento ortóptico é um processo de treinamento menclasse; amparar e prestigiar seus -asSociados; incrementar o estudo e a prática
da Ortóplica, realizando Cursos e prOmovendo CongreSsos; proteger e enal- tal, pelo yual os centros mais altos do cérebro, que se relacionam com a visão,
tecer a profissão de Ortoptist3; editar boletins científicos e informativos e Controle de movimento e focalização do olho, são educados para funcionar
manter intercâmbio com outras entidades congéneres do País e do exterior. coordenada e eficientemente.
O tratamento !lão _yisa primordialmente a cura do desvio ocular, sendo
Podem ser admitidos como sócios da Associação os portadores de Certificados ou Diplomas de Ortoptista, expedidos por escolas oficiais ou cursos sua função essencial a de estimular e restaurar as funções binocularcs norregulares reconhecidos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Os alunos mais. Certos tipos de estrabismç poderão- ser- tratado por meio de exercícios
que ainda estiverem fazendo o Curso de Ortóptica, podem ser- admitidos associados ao uso dos óculos; ou_tros poderão necessitar de uma cirurgia e,
como Sócios Aspirantes.
nestes casos, o resultado é muitas vezes mais satisfatório se esta cinirg-ía for
A ABO, em todos esses anos, tem promovido inúmeros cursus, çonfe- associada ao tratamen-to Õrtóptico.
réncias, encontros e jornadas, tanto de c.unho _ç_ientífico, quanto cultural.
De todas as profissões suplementares à rned!dr.a, nenhuma trabalha cm
Em seu Boletim Cientffico, a· ABO tem publicado trabalho de ortop- tão íntima cooperação com o médico enca-rregado do caso do que a ortoptista
tista e de oftalmologista, sendo adquirída no Brasil e também no estrangeiro. que, em adição às suas funções específicas, também realiza uma função extréEsta entidade possui um representante para assuntos do exterior e que a mamente útil: a de interligação entre paciente, pais e médico.
repres:enta em todos os congressos da International Orthoptic Assocíation, Função do ortoptista numa clínica de ortóptica
- realiza testes por meio de aparelhagem e instrumental específico, viparticipando oficialmente desta entidade que congrega todos os ortoptistas
do mundo. E graças a este intercâmbio- da IOB, a ABO tem conseguido sando determinar o desvio existente;
- desenvolve programas· médico-terapêuticos, através de técnicas esestágios e cursos de ortóptica em outros países, para vários associados seus.
No âmbito nacional, o intercâmbio científico-entre orfOptistas éjã uma pecíficas, para obter a melhor visão possível em cada um dos olhos;
- orienta e executa o _tratame_nto onóptico, visando a recuperação da vipraxe, sendo comum a promoção de estágios pe1a ABO, em São Paulo e em
são;
outros Estados do_B_r_a_s_il.
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199 - Bibliotecários.
- fornece ao médico oftalmologista os .dados obtidos pela avaliação do
209 - Estatísticos.
caso, por meio do c-v ame e da entrevista com a família, a fim de complemen2111- Técnico de Administração.
tar a orientação cirúrgica, caso sejâ riecCssá.da;
.
- orienta a família do paciente por meio de entrevistas informais, para
obter o melhor rendimento da terapêutica;
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação
- complementa o tratamento, usando aparelhos especiais, assegurandoe Cultura, de L_egislacão Social e de Finanças.)
·
lhe maior rapidez e eficiência;
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serã publicado e
- faz reavaliações periódicas nos pacientes, analisando os resultados
remetido às comissões competentes.
obtidos;
SObre a mesa, requerimento que será lidq pelo Sr. 19-Secretár.io.
- participa d6 equipes multiprofissionaiS, fazendo a assessoria em asE lido o seguinte
suntos de ortóptica e auxiliando-as no diagnóstiCo-;-Sempre que solicitado.
Atividades do ortoptista - presente
REQUERIMENTO N• 501, DE 1979
- reabílitação da Visão Binocular (em serviços particulares e hospitalaNos
termos
do
ar_t. 233 do Regimento Interno, regueiro transcrição· nos
res)
- participação em Congressos, Jorna.dà.s, Êilcoritfos nacionais e inter- Anais -do Senado do artigo intituladO "O Governo é outra coisa" publicado
na revista Veja, de 14 de novembro de 1979.
nacionais;
Sala das Sessões, l3 de novembro de 1979. - Saldanha Derzi.
- participação em Cursos de formaçâ:O e de informação~
-participação em ComisSões de OTlópticã em outros campos de reabiliO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o§ I' do artigo.
tação;
233 do Regimento Interno o requerimento será publicado e submetido ao
- Saúde Pú61ica (Projeto Osasco: deiecção e atendimento dos pré- exame da Comissão Diretor"a.
·
escolares portadores de problemas oftalmológicos);
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Sr. Dirceu Cardoso encami- publicação de Revista Científica - Boletim da ABO;
- participaçãO em Cursos de Ortóptica e Estágios em outiOS países, nhou requerimento de informações à Mesa. Nos termos do inciso VI do'art.
através de bolsas de estudos ou por iniciativa própria ~om fndicação e apre- 239 do Regimento Interno, o requerimento será examinado pela Presidêrlcia.
sentação da Associação Brasileira de Ortóptica).
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, peço a palavra
Atividades do ortoptista - futuro
pela ordem.
- participiç-ro em Coniissão de Físcalíz3ção Profissional;
- triagem ou seleção de profissionaís; para avaliar sua inclusão ou
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senão nos padrões exigidos pelo órgão requisítante;
nador Dirceu Cardoso.
- Saúde Pública - no sentido de profilaxia da Visão (em Escolas, InCOMÍ'A-RECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
dústrias, Comércio e outras áreas d3. comun.idade).
José Guiomard --Eunice Michiles- EvaÍldro Carreira -Gabriel HerA Associação Brasileira de Ortoptica e:
-entidade declarada de utilidade pública pela Lei n' 5.541, de 16-01-06; mes - Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva·- Bernardi- membro da INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL ASSO- no Viana- Dinar~e Mariz- Jessé Freire- Milton Cabral- Marcos FreiCIATION (ISA) e da INTERNATIONAL ORTHOPfiC ASSOCIATION re- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Lomanto JúniorJoão Calmon -Amaral Peixoto - Hugo Ramos- Roberto Saturnino(I.O.A.)".
Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco MontoroSala das Sessões, 13 de novembro de 1979. - Lomanto Júnior.
Orestes Quércía- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Vicente VuoloAffonso Carnargo- José Richa- Leite Chaves----, Evelásio Vieira- Pedro
Simon - Tarso Outra.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• No 5.452, DE 01-05-~3
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Ex~edien
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. te.
Passa~se à
Art. 577 ü__quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano
básico do enquadramento sindical
ORDEM DO DIA
ANEXO
Quadro a que se refere o ilrt. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho
Confederação Nacional das Profissões Liberais
Grupos

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretáfio.
E lido e aprovado o seguinle
REQUERIMENTO N• 502, DE 1979
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 3. m·atéria constante do Item 4 seja
submetida ao Plenário cm 59 lugar.
Sala das Sessões. 13 de novembro de 1979. -Dirceu Cal-doso.

I ' - Advogados.
29 - Médicos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do
39 - Odontologistas.
Plenário o Item 5 da pauta será apreciado antes do Item 4.
49 - Médicos Veterinários.
59 --Farmacêuticos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 1:
6"- Engenheiros (civis, de minas, mecânicos, eletricistas, industri~is, arVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de
quitetos e agrônomos).
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
79- Químicos-((Juímicõs industriais, químicos ifidustriais agrÍcolas e enseu Parecer n9 879, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
genheiros químicos).
Guarufá (SP) a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito
89 - Parteiros.
milhões, novecentos e noventa e seis n1il, setecentos e trinta e sete
99.- Economistas.
cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dív"ida consolidada,
109- Atuários.
tendo
li"'- Contabilistas.
PARECER, sob no 880, de 1979, da Comissão:
120 - Professores (privados)
-de Constituição e Justiça, pela constÚucionalidade e juridicil 39- Escritores:
dade.
149- Autores teatrais.
Em votação o projeto.
_
15~>- Compositores artísticos, musicais e·'pT3.sticos.
Os- Srs .. Senadores-- que- 6 aprovam pe"rmaneçan1 sentados. (Pausa.)
169- Assistentes sociais.
Aprovado.
J79- Jornalistas.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
189- Protéticos dentários.
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E o seguinte o projeto aprovado

E o seguinte o projeto aprovadO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 112, DE 1979

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 108, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevar em
CrS 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos)
o montante de sua dívida consolidada.

Autoriza 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) o
montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP), nos termos do art. 29
da Resolução n' 93. de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e
noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fi_m de que possa contratar um
emprêstimo 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 à realização de um Programa de Lotes Urbanizados, bem como à
aquisição de terrenos_e execução de obras de infra-estrutura e equipamentos
comunitários necessários à implantação desse Programa, através do FINC/
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 Senado Federal resolve:
Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 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 CrS 78.122.596,30 (setenta e oito mi·
lhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e tríiüa_
centavos) o montante de sua dívida 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 qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de obras do Projeto 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 (Nilo Coelho) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"" 111, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economiá como conclusão de
seu Parecer n9 885, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Regente Feijó (SP) a elevar em Cr$ 3.763.075,36 (três milhões, sete·
centos e sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiro·s e trinta e seis
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 886, de 1979, da Comissão:
-de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à apreciação do Item 5,
em virtude de aprovação de requerimento pelo Plenário no início da Ordem
do Dia.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 119,
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão
seu Parecer n9 90 I, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal
Nova Lima (MG) a elevar em Cr$ !00.000.000,00 (cem milhões

de
d<;
de
de

cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 902, de 1979, da Comissão:
-de Constituh;ão e Justiça, pela constitucionalida,de e juridicidade.

Em votação o projeto.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se enconOs Srs_. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) tram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de_ Redaçào.
A matéria vai à ComisSãO de Redaçào.
É o seguinte o projeto aprovado
E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'lll, DE 1979
Autoriza 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) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art._ l ~' É a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo nos termos do art. 29 da Resolução n"" 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e cinCo crüzeiros e trinta e seis centavos) o
montante de_sua dívida consolidada in.terna, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor,junto à CaiXa Econômica do Est~do de São Paulo
S.A., esta na qualidade de agente financeirodo Banco. Nacional da Habitação
- BNH, destinado ao financiamento de obras ~e infra-estrutura nos Conjuntos HabitadOOais "CECAP", naquele Munidpio, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Ce_nttal d.o Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 3:

Votação, em turno únic"o, do Projeto de Resolução n9 112, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia corno.conclusão de
seu Parecer n9 887, de 1979), que ·alltodza a Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 78.!22.596,30 (setenta e
oito milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis
cruzeiros e trinta centavos) O montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob no 888, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram conservar-se com estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão- de

R~d_ação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 119, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG) a elevar
em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cein milhões de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, 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 financeiro do Banco Nacional
da Habitação - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de infraestrUtura urbana enl.área de conjunto habitacional situado 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 (Nilo Coelho)- Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 116, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 895, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ !06.407.363,00 (cento e seis
milhões, quatrocentos e sete mil e trezentos e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 896, de 1979, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade.
Sobre a m_esa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o segu_inte
REQUERIMENTO N• 503, DE 1979
Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da v_otação do Projeto de Resolução n9

No-vembro de 1979
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116/79, a fim de ser feita na sessão de 20 de novembro do ano em curso.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979. -

Dirceu Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o requerimento que
vem de ser lido.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB para encaminhar a votação.

ES) - Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESfDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSúTMDB- ES. Para encaminhar a votação.)
-Sr. Presidente, o propósito do requerimento de inversão do Item 4 da pauta, que trata do empréstimo à Prefeitura de BeJo Horizonte, nos termos do
art. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do Regimento Interno, é conseguir o adiamento da votação do Projeto de Resolução n9 116, de 1979, constante do Item 4 da Ordem do Dia, a fim de que a mesma venha ser feita na
sessão do dia 20 do corrente.
Ê o requerimentO que envio à consideração de V. Ex•, ouvindo naturalmente a nobre Bançada da ARENA.
O SR. PRESfDENTE-(Nilo Coelho)- Em votação o requerimento de
adiamento do nobre Senador Dirceu Cardoso.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria fica adiada para a data solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do
Senador Leite Chaves, solicitando; -rios termos do art. 418, inciso l,
do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado
da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla.
A matéria coilstou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
adiada por falta de quorum.
Cabe a esta Presidência esclarecer ao Plenário que, nos termos do inciso
II do art. 322 do Regimento Interno, a matéri-a depende, para sua aprovação,
do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa.
A votação far~s-e-ã pelo processo nominal, de con'formidade com o art.
328 do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para encaminhar a votação.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este nosso requerimento, para que o ilustre Ministro da Indústria e do
Comércio preste informações ao Senado, terri uma finalidade específica: é
para que a casa possa avaliar o montante das dividas do grupo Atalla perante
os diversos órgãos di-adrilii1iStração fedei'al.
Todos estão lembrados da longa tertúlia mantida pelos jornais acerca de
sua pretensão de um empréstimo de 300 milhões de dólares, que o Governo
terminou por anunciar que não o concederia, 'vindo depois, sem explicação
alguma, atender à pretensão pelo valor de 100 milhões.
Esse caso do Grupo Atalla, Sr. Presidente, é um dos mais sérios do País
- ultrapassa, em gravidade, até mesmo os empréstimos e às pretensões do
Grupo Lutfalla c do Grupo Lume. Veja, V. Ex•, que situação singularíssima.
Esse Sr. Wolney AtaU3., há alguns anos atrás, não faz mais do que 15 anos,
era engenheiro da Petrobrãs, Engenheiro de Ca,rrcira. Em- 1974, resolve comprar uma das maiores indústrias açucareiras do País, que é a Usina de Poreca~
tu: Veja V. Ex• que, entre outras coisas, essa Usina era detentora de 10 mil alqueires de terra e essa aquisição foi feita por -esse funcionário.· Mas, como é
que ele a adquiriu? Mediante pagamento de uma pequena entrada e o restante
a longo prazo. Dias depois, logo após a formalização dos primeiros documentos, obteve vultosíssimo empréstimo da Caixa Econômica, elnpréstimo
superior, inclusive, ao valor da compra. Tempos depois, tomou tirri financiamento de 900 milhões de cruzeiros ao Instituto do Açúcar e do Álcool, çomo
pretexto de ampliar as instalações existentes. Não cfiegou a gastar nessas instalações, sequer, 200 milhões de cruzeiros, desviando esse dinheiro para outras atividades. Ao mesmo tempo, adquiriu, juntamente com familiares seus,
mais de dez mil alqueires de terra na região, pagando pequena parcela à vista
e o restante a longo prazo. Essas terras, ao mesmo tempo, erarn dada~ em garantia a outros órgãos oficiais, inclusive, aO Banco do Brasil, para levantamento de vultosas quantias.
Como se não bastasse, Sr. Presidente, esse Senhor, na Presidência da
COPERSÚCAR, adquiriu uma moageira de café nos Estados Unidos, a Hill
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Brother's, por trezentos milhões de dólares, não pagando um tostào, sendo
avalista o Governo Federal, através do Banco do Brasil. Os valores são enormes, mutuados a este grupo e, a exemplo do que ocorreu com o Grupo Lume
e o Grupo Lutfalla, virá, inexoravelmente, ocorrer com este grupo.
As informações são de que chegam a dever um bilhão de dólares nas
mais ousadas operações e tudo isso, Sr. Presidente, devido a intimidades com
pessoas do Governo. Aliás, ninguém sabe os motivos da intimidade que esse
Senhor, mantinha com o ex-Presidente Geisel, sendo, em razão dessa amizade, que ele passou a ter acesso a todos os Ministérios, a todos os órgãos onciais, para obtenção de ilimitados e comprometedores financiamentos. Façase a ressalva, nesta Casa, que o Presidente Geisel, que mantinha aquela aparência de austeridade iriusitada, era íntimo dos maiores escroques deste País,
como é o caso do Sr. Linaldo Uchoa, do Grupo Lume, e deste empresário,
que a nosso ver, e pela maneira como procede, tem sido um dos maiores escroques que este País jã conheceu.
Então o nosso requerimento é para que o Ministro que, tantas vezeS, declarou que o financiamento não seria conçedido, venha a esta Casa explicar
as razões da ulterior concessão e o volume desses débitos e as causas determinantes para que financiamento tão elevado seja concedido a esse grupo.
O Ministro já esteve neSta Casa~ mesmo depois de formulado esse requerimento, mas Veio atender à pretensão de outra natureza, a informações de
outra natureza, e por questão metodológica, çonveniente se faz que as solicitações sejam feitàs com finãiidade específica,- nlesmo pafa que os Ministros
possam melhor se assenhorear do assunto, para dar informações completas
acerca da matéria, sobretudo quando se trata de matéria de tal ordem.
Estou confiante que o Partido oficial não haverá de recusar esta proposição, mesmo porque o próprio Partido do Governo tem conhecimento dos
exageros que envolveram essas operações.
Além do mais, Sr. Presidente, é um grupo -que goza de privilégios ilimitados neste País. Veja V. Ex• que, no norte do Pariuiâ, é Poreçatl:l, sede da usina, único Município que não dispõe -de Junta Trabalhista, e que não está jurisdicionado por nenhuma outra da vizinhança, justame_nte para que as pretensões dos fundonârios continuem coiifiaaas à jurisdição um juiz singular
que não decide nunca, por pressões, por influências. Aliás não há autoridade
em Porecatu que não seja corrompida pelo dinheiro, pela transferência, pela
promoção e pelo medo. Saibam os Srs. que é tão ousado este grupo que a sua
usina é guardada por uma tropa de especial treinamento, da qual é chefe um
antigo-membro da PIDE, quer dizer a polícia mais arbitrária que existiu em
Portugal de Salazar.
De forma Sr. Presidente, que é cabível e oportuno o requerimento. A escusa de que o Ministro jã esteve -há meses atrãs, não é suficiente para que se
elida a oportunidade do requerimento. Ele viria, desta vez,_para prestar esclarecimento sobre matéria específica. E no requerimento está dito que ele será
minudosamente ouvido sobre todos aqueles itens. Muito obrigado a V. Ex•
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)

ae

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Com a palavra, pam encami·
nhar a votação, o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo pelas últimas palavras do nobre Senador Leite Chaves, pedindo
permissão a S. Exf para conflitar frontalmente com o seu reciocínio. Justifkase perfeitamente, sim, a explicação dada por nós de que S. Ex', Ministro da ln·
dústria e do Comércio, a·qui esteve, há cCrca de um mês, e foi sabatinado pelos
Senadores durante toda uma longa tarde; infelizmente não pôde estar aqui
presen~e o Senador Leite Chaves. S. Ex• não pôde, pelos seus afazeres, vir
aqui, e o Ministro aqui esteve uma longa tarde respondendo a todas as perguntas que lhe foram feitas.
Este requerimento de convocação poderia ser transformado em requerimento de informações, Sr. Presidente, poderia ter si to objeto de inquirição ao
Sr. Ministro aqui naquela tarde.
E exatamente, effi nome do respeito que o Legislativo deve ter pelas
suas instituições mais caras, entre elas essa da convocação de Ministro de Estado, é que me insurjo contra essas convocações continuadas para fins específicos, que podem ser esclarecidos, quer por um contato direto, senão repugnar ao Senador Leite Chaves, do Ministro da Indústria e do Comércio com
ele, quer por um pedido de informações, que será respondido dentro, exalamente, do prazo regimentai. O que não pode é um instrumento da maior validade, que é a convocação de Ministro de Estado, ser banalizado, ser vulgarizado.
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A cada momento se faz uma nova convocação, não faz um mês que ele
esteve aqui e se faz uma nova convocação para discutir Atalla, quando isso
poderia ter sido incluído se S. Ex• tivesse, zeloso como é, com os trabalhos do
Senado, tido a oportunidade de vir aqui.
Não quero, Sr. Presidente, que se faça desta razão uma justificação para
banalizar as convocações.
Tantas vezes me fazem apelos e tantos têm sido atendidos, que eu ousa~
ria fazer um apelo ao nobre e brilhante representante do Paraná nesta Casa:
que retirasse o seu requerimento de convocação e o transformasse em um requerimento de informações, que ele teria a aliança da Liderança da Maioria
para que a resposta lhe fosse dada no mais breve prazo possível.
Se S. Ex•, entretanto, se mantiver inflexível no seu ponto de vista, sere~
mos obrigados à votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação do requerimento, que será feita através do sistema eletrônico de votação.
Solícifá-ã.os Srs. Sefi8.dores que ocupem os seus respectivos lugares. Os
Srs. Líderes votarão em primeiro lugar e em seguida os demais Srs. Senado~
res. (Pausa.)
Procede-se à votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Amaral Furlan- Agenor Ma~
ria- Dirceu Cardoso- Henrique Santillo- Hugo Ramos- Jaison Barre~
to - Leite Chaves - Marcos Freire - Orestes Quércia - Pedro Simon Teotônio Vilela.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho- Affonso Cainargo- Alberto Silva- Almir Pinto
- Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Míclliles- Gastão Müller- Helvidio Nunes- Henrique de
La Rocque- João Calmon- Jorge Kalume- José Guiomard- José Uns
- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Mendes Canale- Moacyr Dalla- Nilo Coelho
- Pedro Pedr_o_ss_ian - Raimundo Parente - Saldanha Derzi - Tarso Dutra - Vicente Vuolo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram favoravelmente ao requerimento 13 Srs. Senadores, contra 2"9-. --o-reQuerirrienio foi rejéitado.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 73, DE 1979
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 390, IV.
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 73, de 1979
(n\' 1.697/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senh-or Presidente da República, que suprime o arf. II das regras de admissão de Agentes Consulares
estrangeiros no Brasil, aprovadas pelo Decreto~lei n9 4.391, de 18 de junho de
1942.
(Dependendo de parecer da Comissão ·de Relações Exteriores.)
Solicito ao nobre Senador Bernardino Viana o parecer da Comissão de
Relações Exteriores.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 51 da Consti~
tuição Federal, e no prazo nele estabelecido, submete à apreciação do Congresso Nacional o projeto de lei que suprime o artigo 11 das Regras de Admissão de Agentes Consulares Estrangeiros no Brasil, aprovadas pelo
Decreto-lei no 4.391, de 18 de junho de 1942.
O Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, em exposição en~
caminhando a matéria ao Senhor Presidente da República, ressalta que: .. o
Brasil, atualmente, credencia os chefes de suas Repartições Consulares no exterior pela entrega aos Governo estrangeiros, por via diplomática, de Cartas
Patentes e admite os chefes de Repartições Consulares estrangeiras em suas
funções no país, pela concessão de uexequatur", em forma àe Diploma."
Na forma do artigo II do Decreto-lei n04.391, de 18 de junho de 1942. o
.. exequatur" é assinado pelo Presidente da República e referendado pelo Mi~
nistro de Estado das Relações Exteriores, se- a nomeação do Agente consular
estrangeiro tiver sido feita por Soberano ou Presidente da República, e assi~
nado somente pelo referido_ Ministro de Estado, Cônsules Gerilis, Cônsules
ou Vice~Cônsules estrangeiros.
-
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Desta forma, solicita o Senhor Ministro, .. a flm de agilizar tais formali~
dades, que requerem a assinatura do Chefe de Estado nos citados documentos, que registram via de regra elevado número, conviria, a exemplo de diversos outrOs países, afterar o sistema adotado, substituindo~se a ..Carta Patente" pela cópia do Decreto ou Porta de nomeação, devidamente traduzidos, e
encaminhados ao Ministério das Relações Exteriores local por nota diplomá~
tica, e o diploma que consubstancia o ''exequatur" por nota de chancelaria, a
ser passada pelo setor competente desta Secretaria de Estado.
Examinando o texto da Convenção de Viena sobre Relações Cônsulares,
de 1963, em seu artigo 11, parágrafo f9, ela prevê que "o chefe da repartição
consular será munido de documento, em forma de carta-patente, ou de instrumento similar, que deverá atestar sua qualidade e indicar nome completo,
classe e categoria, jurisdição e sede da repartição consular" - requisitos perfeilame:õ.te preenchidos pela cópia do Decreto ou Portaria de nomeação, que
seria, quando necessário, encarriinhada em anexO à nota de solicitação do "exequatur."
No âmbito desta ComiSsão, nada há que possa ser oposto à iniciativa do
Senhor Presidente da República.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9
73. de 1979.
'
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer da Comissão de Relações Exteriores conclui pela aprovação da matéria.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Sanção.
E o seguinte o projeto ·aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 73, DE 1979
(No 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 n9 4.391, de 18 de
junho de 1942.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica suprimido o art. I 1 das Regras de Admissão de Agentes
Consulares Estrangeiros no Brasil e de suas relações com as autoridades brasileiras, aprovadas pelo Decreto-lei no 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 contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado núme~
ro 329, de 1979-DF, que eleva em até CrS 2.000.000.000,00 (dois bilhões de c~uzeiros) o limite concedido ao Governo do Distrito Fede-ral para promover abertura de créditos suplementares ao orçamento
vigente, tendo
PARECERES. sob nos 909 a 91 I, de 1979, das Comissões:
- __ d_e Constitui(:ão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici~
dade;
- do Distrito Federal, favorável; e
~ de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO No 329, DE 1979-DF
Eleva em até Cr$ 2.000.000.000,00 o Iimlte concedido ao Governo do Distrito Federal para promover abertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente.
O Senado Federal decreta:
Art. lQ Fica elevado, em até Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), o limite fixado para abertura de créditos suplementares pelo artigo 89,
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item I, da Lei n9 6.599, de 19 de dezembro de 1978, que estima a reCeita e fixa a
despesa do Distrito Federal para o exercício de 1979.
Art. 29 Para o atendimento dos créditos suplementares a serem abertos
no limite autorizado por esta Lei, serão utilizados recursos provenientes do
excesso de arrecadação previsto para o presente exercício, de operações de
crédito e de transferências à conta da União, na forma do§ 39 do artigo 43 da
Lei n• 4.320, de 17 de março de 1974.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Este projeto jã devia ter sido aprovado, porque hã algum tempo ele foi
apresentado por um dos Senadores nesta Casa e. infelizmente, Sr. Presidente,
não é privilégio do Poder Legislativo, mas se constitui praxe na burocracia
brasileira, que por mais que insista o Ministro Hélio Beltrão. ainda existem as
gavetas intermináveis dos gabinetes fechados dos tecnoburocratas. Infeliz~
mente a primeira casta criada neste País.
Há neste País, Sr. Presidente, duas castas. Não são os militai.'es que constituem uma casta neste País, porque os militareS- provêm do povo. Os políticos, estes, nem se fala, pertencem à família dos desgraçados, dos injustiçados,
dos "corruptos'., mas há uma outra classe de privilegiados, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9:
além dos tecnoburocratas: há os banqueiros.
Hoje, Sr. Presidente, fui adquirir um veículo para a minha propriedade
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de agrícola, um pequeno veículo. Procurei saber o preço do pagamento à vista e,
seu Parecer n• 907, de 1979), que autoriza o Governo do Estado do em seguida, perguntei o preço do pagamento a prazo. ~pena que cu não teMaranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de nha aqui o orçamento. As financeiras, que são ainda mais privilegiadas do
US$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares norte americanos), que Os banqueiros, cobravam uma taxa de juros que, em 24 meses, dobrava o
preço do veiculo.
para financiar projetas prioritários do Estado, tendo
E cheguei à conclusão, Sr. Presidente, que é melhor deixar o Senado, ê
PARECER, sob n• 908, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridici- melhor deixar aquela tradição que vem dos meus tataravós que se sonharam
um dia em ser agricultores, começaram agricultores lã na velha Itãlia, se arradade.
saram, perderam tudo e vieram banidos, talvez num porão de navio ou_ num
Em discussão o projeto, em turno único. (Paiisa.)
navio de 3• classe. Meu avô começou como mascate que era privilégio, aliâs,
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. dos ârabes, não era hãbito dos italianos. Mas, o atavismo o perseguia de tal
Em votação.
maneira, a vocaÇão agrícola era de tal ordem que o primeiro dinheirinho gaOs Srs. senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
nho com a mala nas costas, saindo vendendo as bugigangas pelo sertão da
Aprovado.
Bahia, foi para comprar Um pedaço de terra. E foram eles plantar café, era o
A matéria vai à Comissão de Redação.
que eles conheciam pela fama do Brasil ser o maior produtor de cafC: do mundo. Plantar café na Bahia, plantar café no sudoeste baiano, nas matas de
E o seguinte o projeto aprovado
Amargosa ou nas caatingas de Jequié. Esse atavismo foi transferido para o
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, DE 1979
meu pai, para mim e vai sendo transferido para os meus filhos.
Sr. Presidente, infeliz de quem tem a coragem de ser agricultor neste
Autoriza o Governo do Estado do Maranhilo a realizar operaçio
País.
Interpelava ontem - ou anteontem, se não me engano - o Presidente
de empréstimo externo no valor de USS 40.000.000,00 (quarenta mido
Banco
do Brasil, na Comissão que investiga a crise da agropecuâria, perlhões de dólares norte-americanos), para financiar projetos prioriguntando a S. Ex• quais as providências que aquele banco havia tomado para
tários do Estado.
repor ao rebanho brasileiro 14 milhões de matrizes que, segundo o Ministro
O Senado Federal resolve:
Delfim Netto- a expressão é dele e não minha- foram comidas nestes últiArt. 19 É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar,
mos anos,
com outorga de garantia da União, operação de empréstimo externo, novaNa hora recordei-me que dei, também, a minha parcela de contribuição,
lor de USS 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos) ou o
para poder sobreviver e pagar aos meus empregados.
equivalente em outras moedas, de principal, com grupo financiador a ser inDivaguei para chegar à conclusão de que há injustiças que precisam ser
dicado sob a orientação do Banco Central do Brasil e do Ministério da Facorrigidas: a do agricultor, que dedica todo o trabalho à terra. Estou meio
zenda, para financiar os "Projetas Integrados de Produção Agropecuâria", e
preocupado com os serviços prestados pelo MOBRAL ao Brasil, se ao lado
do uProjeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense".
de alfabetizar os adultos, houve:: também uma coisa que ocorreu de prejuízo, é
Art. 2 A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados
que quem só planta feijão, só planta mandioca, só planta esta lavoura de sub~
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operácionais, acréscisistência, é quem não sabe fazer conta. E. realmente, depois do MOBRAL,
mos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro
que prestou excelente serviço, diminuiu a produção de feijão, de mandioca,
de empréstimos da espécíe obtidos no exterior. obedecidas as demais exigênpelo menos na minha região:- ê que passaram a fazer contas e viram que era
cias dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira
urna atividade que não era nada rentãvel.
do Governo Federal e o disposto na Lei Estadual n9 4.096, de 12 de outubro
Mas, fechando o parêntese, Sr. Presidente, vou, agora, falar sobre o prode 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão do dia 15 de
jeto de minha autoria.
outubro de 1979.
Pergunto a V. Ex• de quantos minutos disponho.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 10:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"'
134, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que equipara os professores de deficientes auditivos aos habilitados em magistério especial
de excepcionais, tendo
PARECERES, sob n•s 820 a 823, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciooalidade e juridicidade;
-de Educação e Cultura, favorável;
- de Serviço Público Civil, favorável; e
- de Finanças, favorâvel.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LOMANTÜ JÚNIOR (ARENA- ÍIA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
projeto de lei
-minha autoria, que equipara os professores de déficicntes auditivos aos habilitados em magistério- esptfc1al de excepcionais, é,
sem dúvida alguma, uma providência que vem fazer justiça a uma classe que
se dedica a uma atividade das mais meritórias.
-

o

ae

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Dispõe V. Ex• de 7 minutos.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Apenas 7? Obedecerei às determinações de V. Ex•
Mas, o projeto tem a seguinte justificação:
São_ comuns, ria ârea do exercício de atividades profissionats .
que exijam formação especial, em curso de n_ível médio ou superior,
equiparações de direitos, como esta sobre a qual dispõe o projeto.
Prende-se o fato a razões óbvias de interesse público, considerada a conveniêilcia de melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis no País. Recursos, não raro, escassos em determina~
das especializações e que representam, no limite em que existem. um
investimento da sociedade à espera do indispensável retorno.
Dispomos de urna estrutura escolar voltada para o ensino superior, ampla, complexa e onerosa (ao erãrio e à própria Nação, corno
ttrn todo) mas, ainda não ajustada, satisTatOdàmente, às exatãs ne~
cessidades do País. Form_andos que estudaram as mesmas disciplinas em cursos diferentes nem sempre podem, superado o período escolar, ocupar o mesmo setor de trabalho, ainda que ocorra nele carência de piofissionais. E, com isso, perdem eles e perde a sociedade.
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A educação do excepcional, seja ele deficiente da visão, da auw
dição, da locomoção, retardado mental, talentoso ou superdotado,
exige o emprego de técnicas específicas que o professor precisa dow
minar.
A especialização reqüC:i'ida era proporcionada aos professores
de Ensino Especial do MEC, através de treinamento ministrado nos
próprios institutos destinados à educação dos deficientes, para suw
prir a falta, até então, dos cursos próprios, hoje já estruturados pelo
Conselho Federal de Educação (CFE).
O primeiio curso para formação de professores destinados à
educação dos surdos instalouwse no então Instituto Nacional de Surw
doswMudos, hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 20
de agosto de 1951, com duração de três anos para candidatos que ti. nham completado o curso secundário, 19 ciclo. A portaria de
criação do referido curso com o currículo e carga horária do mesmo
(Port. 26, de 14-6-51, DO, de 18-6-51), acompanha (Anexo I) esta
justificação. Esse _curso f~~ciqnou _a~~ _1~6?.
O CFE, estudando a natUreza dos serviços prestados na área do
Ensino Especial, reconheceu o caráter universitário das técnicas utilizadas, admitindo, no Parecer n'? 937/65, a necessidade da criação
de cursos em nível superior para a formação desses professores.
O currículo para esses cursos foi fixado no Parecer n'i' 252/69
do CFE (Anexo II), cabendo às escolas prever em seus respectivos
regimentos à habilitação relat.iva. à Educaç.ão dos Excepcionais, fazendo os desdobramentos curriculares necessârios (Parecer n9
895/69 do CFE), homologado pelo Ministro da Educação em
5-3-70.

Pelo referido Parecer n9 252/69, a formação de professores destinados à educação dos excepcionais incluir-se-á como uma ou_ mais
habilitações específicas do curso de graduação em Pedagogia com
um parte comum dos cursos de Pedagogia acres~ida de urna parte
específica.
Sr. Presidente, este projeto teve o parecer favorável de todas as Comissões desta Casa. É uma homenagem que prestamos aos professores de deficientes auditivos habilitados em Magistêrio Especial de Excepcionais. t uma
homenagem que presto, comovidamente, porque, em verdade, é uma missão
árdua a de professor.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o professor é a criatura que veste aroupagem do sacrifício, o professor é aquela figura, sobretudo aquela figura humana feminína, que imola a sua existência para educar as gerações e para preparar o porvir da Pátria. Os professores aíi:tda são os grandes injustiçados da
Nação.
Ainda há pouco, eu falei em duas castas- esta Nação que nunca teve
castas - a casta dos banqueiros e a casta dos tecno-burocrat_a_s que conseguiram iludir todo mundo. Todos nós fomos iludidos, os militares, os políticos, os cientistas, todos fomos iludidos, ou, pelo menos, todos fornos compe·
lidos a aceitar a instalação dessas castas que ninguém nesse País consegue
vencer. Ai de quem tentar! Eu, por exemplo, jâ sou marcado, mas como eu
não tomo dinheiro em banco, tenho uma vida modesta - fui comprar hoje
um caminhão pequeno e me cobraram quase o dobro de juros, e então desisti
da compra. Aliás, agora eu sou um privilegiado, porque tenho carro fornecido pelo Senado, modelo 1979, mas o meu carro pessoal, Sr, Presidente, é do
ano de 1973.
Então, eu queria apenas dizer a V. Ex• que quero prestar nesta parte final, nesta peroração, neste término, nesta conclusão deste mocl.esto pronunciamento, uma homenagem a todo_ professorado; a minha velha professora
que ainda sobrevive; ao meu professor autodidata, ao mestre-escola, ao professor Amélia que mora numa casinha pobre num subúrbio de Belo Horizonte; a minha velha professora, a quem eu tive a honra, com esta caneta que
aqui está- caneta com a qUal assinei os atos mais importantes da minha vida
e que guardo-a com o maior carinho--:- quando Governador do meu Estado,_
de assinar o seu ato de aposentadoria. Mas, ao lado da grande honra, a grande dor de ver aquela mestra que vestiu a roupagem do sacrifício, que imolou a
sua mocidade, e já aleijada no fim de sua vida, recebendo uma miséria, uma
aposentadoria indigna de uma mestra que produziu um homem que chegou
até a governar a sua terra e atingiu as culminâncias do mais alto Poder Legislativo do Pais.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -
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ES) -

E ainda vai mais longe!

dato, vou consumir as últimas energias que possuo nestes oito anos bucando
dois pontos: primeiro, diminuir ás injustiças que ai estão - como não ignora
V. Ex•, Sr. Presidente, que é um dos homens_ mais viajados desta Casa, que
conhece, sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro, e eu quantas vezes viajei
com V. Ex•, se V. Ex•, que nascendo num modesto-distrito, chegou às culminâncias de governar o Estado de Sergipe, e V. Ex' somente não foi eleito pelo
povo porque não se candidatou, porque ninguém o derrotaria no Estado de
Sergipe- pois bem, dois assuntos me prendem nesta Casa, repíto, primeiro,
corrigir a injustiça, a terrível injustiça que se comete contra a Pátria, ante o
aniquilamento, a exaustão, a miséria, ~\"põbreza, a desgraça em que se encontram os municípios brasileiros- e V. Ex• como médico pode atestar- o
debilitamento de célula que alimenta e vivifica o organismo nacional que é o
País. Por este motivo" vou lutar, nestes oito anos de meu mandato, para vivificar o País através da melhoria das condições das cédulas municipais .
O segundo ponto é aquele que me prende ao povo: devolver ao povo o
direito de escolher os seus representantes, porque não me canso de repetir e, a
História está aí a ser perlustrada, a não ser alguns equívocos - para ser uma
regra, é preciso que exista eXceção pa·ra confirmar a própria regra - os eleitos pelo povo são os homens que assurriem compromisso na praça pública,
que dialogam, que têm a emulação permanente do próprio povo que o elegeu,
e leva os quatro anos voltado para esses intereSses e essas aspirações.

o terceiro e último: reabilitar o construtor de gerações, os forjadores das
mentalidades do BrasiL Quem de nós esquece, quem de nós não se lembra,
quem de nós pode olvidar, hora alguma, a professora que pegou em nossa
mão, a professora que nos deu a carta de abc e a taboada, que era do nosso
tempo, para que aprendêssemos a escrever e a contar? ~-também fazer com
que se reabilite esta classe sofrida, humilhada, esta classe que estâ hoje, em
termos de salário, abaixo de qualquer gari de qualquer cidade de médio ou de
grande porte deste País. São estes compromissos que me trouxeram ao Senado.
Sou um homem de governo e tenho uma tradição de fidelidade, por isso
que estou aqui; por isso que o povo nunca me desprezou. Sou um profissional
da política, nun-ca me corei de diZer e repetir que sou um político profissional, porque se a ela me entreguei de corpo e alma, e se dela não me servi, a ela
servi a minha vida toda.
Vou consumir estes oito anos de mandato nesta Casa lutando por esses
dois problemas, mas se porventura, Sr. Presidente, eles não prosperarem, voltarei tranqüilo para o recesso da minha casa, mas o farei com a minha consciência tranqüila, não Voltarei feliz, porque não realizei os objetivos a que me
propus, mas darei aos meus filhos, aos meus netos, que eu não me acomodei. Homem de Governo, fiel ao_ Goyerno, cuja fidelidade tem um limite, a
minha fidelidade ao Governo tem um limite, este lirriite é a minha consciênw
cia. Eu dou, Sr. Presidente, essa frase não é minha, mas a fiz, e tenho pronunciado e ainda há poucos dias disse ao meu rei, ao meu rei eu dOu tudo, ao meu
rei dou a minha vida, Sr. Presidente, menos a minha consciência e a minha
honra.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

ES) -

Muito bem!

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA)- Sr. Presidente, com
estas palavras e gostei que fosse V. Ex• meu velho companheiro, como Dirceu
Cardoso, como Almir Pinto, como tantos outros, Celso Peçanha, como Hugo
Ramos, como tantos outros que vimos lutando há tanto tempo para convencer este País de que ele não pode continuar insistindo em ser uma República
unitâria.
Um dos assuntos com o que o indivíduo pode perder o seu mandato e
realmente ser cassado é atentar contra a Federação. Aí faço minhas as palavras do Presidente de então do meu Partido: que Federação é esta, Sr. Presidente, que Federação é esta que deixa os municípios desgraçadamente empobrecidos? Que Federação é esta, Sr. PreSidente, em que os seus Estados
membros estão ai pedindo esmola de mão estendida aos Ministérios, de chapêu na mão ou aos banqueiros para pedir empréstimo em dólar para que possam sobreviver?
Nós que somos a Federação, pois o Senado é a representação direta da
Federação brasileira, foi esta Casa que escolhi para lutar por ela. Se porventura não quiserem, retorneni às capitanias hereditârias, como disse aqui ontem ao Senador Pedro Simon. Tenham a coragem de transformar este País
numa República unitária, rrias. pelo amor de Deus, acabem com esta ficção
jurídica que é a Federação brasileira! (Muito bem! Palmas.)

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Já cheguei ao fim, e
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Continua em discussão o
hoje a minha grande aspiração, se Deus me permitir- desculpem eu aqui revelar - é dedicar-me aos meus netos, é ser avô profissional, pois já prestei projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
serviços a minha Pátria em todos os setores. E, para terminar este meu man~
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O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Para discutir. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Já me convenci de que é difícil falar depois que se ouve esta patativa
baiana, que é o nosso colega Lomanto Júnior. S. Ex• fala com tanto entusisasmo, fala com tanta emoção, não poderia fazê-lo de outra maneira, quando, na
verdade, está em discussão, nesta Casa, um projeto de lei de sua autoria. Um
projeto de lei que espelha um ajustiça palpável, isto por que somos homens de
responsabilidade. V. Ex•, como ele disse, Governador que foi de um Estado
da Federação Brasileira, sabe perfeitamente pôr as vestes- como ele dissedo sacrifício da professora da interlândia br3.silcira.
Recordo-me, Sr. Presidente, da minha escola primária, onde existia um
colega, um menino matuto como eu, que tinha deficiência auditiva. E como
sofria aquela criançál Sofrià-por dois motivoS! Primeiro, porque não ouvia a
brincadeira, a prosa dos seus colegas e, segundo, porque a própria professora
não tinha condiçõeS de ensinar naquela escolci. __ t\9Y-~l_a professora nun~ havia ouvido falar em professores para deficienteS ã.udliivos. E, como já éramos
um pouco adiantados - vou contar aqui uma pequena história.
No dia do exame, aquele menino foi fazer uma prova oral de História
Geral e, por sorte sua, felicidade sua, caíra Grécia--Antiga. Naquele tempo,
todos sabíamos que a Grécia tinha dado um grande filho, um grande filósofo
à humanidade. De fato, aquele menino tinha ouvido falar que Sócrates era filho da grande Gréci"a. A p-rofessora, ao interrOgá-lo, perguritou de que havia
morrido Sócrates. Ele não sabia. Ele sabia que Sócrates tinha sido um filósofo e ela já havia dito que ele haVia nascido na Grécia. EIC convencido daquilo,
avançou um pouco e a professora pensando que ele tinha mais consistência
no saber, de chofre, perguntou de que havia morrido Sócrates. Ele não sabia,
evidentemente. Mas, o irmão que estava atrãs, fOi socOrrê-lo~ Então disse:
"Envenenado pela sicuta". Ele não ouviu e respondeu à professora: .. Atropelado_ por um recruta". Por aí se vê, perfeitamente, como é Ihá a situação de
uma criatura humana que não houve bem. Por isso; coitado, recebeu uma reprovação.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fui designado- pelo Presidente da
Comissão Mista que apreciou o projeto do nobre companheiro, Senador Lomanto Júnior - para ser o seu Relator.
Estudei o projeto na sua profundidade e, éomo hoje à fai-de, nesta Casa,
foi um dia praticamente consagrado à educação, porque o modesto orador
que lhes fala neste momento, inclusive teve oPorfUnidade de falar naquela situação- do ensino de Artes Industriais, que é também um ensino especializado
volta, neste altura, já na Ordem_ do Dia, quarido se aprecia um projeto que
acho de alta relevância, uma homenagem ao professorado especializado brasileiro, deparo-me justamente, com esta situação de discutir, para mim muito
agradável, o projeto na condição que fui sCu ·RefiLtor.
Ora, Sr. Presidente, por ocasião do Expediente, tive oPortunidade de,
com o próprio Senador Lomanto Júnior, debater, no tempo que foi possível,
este problema educacional no Brasil, no que diz respeito às Artes Industriais
aos deficientes e aos excepciOnaiS. Aliás, ele feZ uma ligeira ligação: habilitados - procurando, no seu projeto, equivarar os professores dos deficientes
auditivos aos habillúlaos, em magistêrio oficial, de excepcionais.
Sabe V. Ex'- que são duas categorias que merecem, de todos nós, o zelo
especial, o apoio necessãrfo~ para não faltar a estas duas classes de professores - o professor especializado em excepciona"is e os· espeCializados em deficiência auditiva- aquele apoio; aquele prestígio, aquela ajuda que eles merecem porque, como o próprio Senador Lomanto Júnior teve oportunidade de
dizer, como Governador que foi da Bahia, e V. Ex•, como Governador, que
foi, de Sergipe, e eu -qu'e, ·esporadicamente, na condição de Presidente da Assembléia Legislativa do Ceará, ocupei o· "Governo por umas 18 vezes, e o
problema que mais se me afigurava, naquela interinidade, era justamente o
problema do professorado.
Ontem eu dizia, nesta Casa que, infelizmente, o ensino primário do interior do Estado, é ainda, na sua maioria, ou na sua quase totalidade, quando
não executado pelo Estado, tem uma grande parcela, também, a cargo do
município.
Ora, o município brasileiro - o município do Nordeste brasileiro, do
nosso Nordeste, Sr. Presidente, não tem condições de pagar professoras _em
número necessário, quando nada pai-a fazer o ensinamento primário.
O que vale uma pobre professora do Ceará, do Sergipe, da Bahia, ganhar
trezentos, quinhentos cruzeiros para lecíonar durante um mês e ·que dificuldades, sabemos nós, é aquela de ensinar as primeiras: letras"! E, às vezes, sabemos
que estas p~ofessoras são moças que, infelizJ:lente, atingiram aj)eiias ao Cüfs-o
primário e nem iss.o, às vezes, que vão, segundo nos pareceu ou nos parece ensinar errado àquelas crianças que necessitavam de professoras com CUtso Normal, de professoras especializadas para minístrcúem aquelas aulas preparando, assim, aquela primeira sapata, para o ensinO secundário _a segunda e para
o ensino universitário a terceira.
··
-.
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Oi'ã, Sr. Presidente, V. Ex'- sabe e todos nós sabemos que um curso primãrio mal feito, um CurSo de humanidades mal feito vamos ter um curso superior mal fieto, porque não leva a pessoa o lastro necessãrio. Nada como o
curso de huma~idades. A: pess_oa que é humanista tem na verdade a competência necessâria e em quã.lquer roda em que se apresente, em qualquer setor
em que vá executar qualquer missão, ele não se embaraça,
Mas, Sr._ Presidente, ~into que a hora passa. O projeto do nobre Senador
Lomanto Júnio-r foi por rTlim relatado, e eu desejaria, Sr. Presidente, enfocar,
neste instante, alguns ponto~ em que selou_vou o nobre Senador para apresentar este projeto à Consideração do Senado brasileiro:
..0 objetívo_ que o doutO representante pela Bahia, - dizia eu no
meu parecer- Senador Lomanto Júnior, tem em vista, através da
proposição ora em estudo, é, sem dúvida, dos mais nobres, visto que
consiste em reconhecer aos professores de deficientes físiCos, hã
anos labutando no difícil mister, uma situação de igualdade com
aqueles que, posteriormente, para exercer igual ofício, tiveram de
graduar-se em Pedagogia."
Sente-se, perfeitamente, que o professor de deficientes auditivos, até hoje, tem uma péssima reinuneraçãO equem não sabe a paciência, o desgaste até
de uma pobre professora a fazer todos aqueles gestos, aquelas mímicas para
que a criança possa compreender melhor a lição que ela está ensinando.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -BA)- Nobre Senador Almir Pinto,
não era meu desejo nem minha intenção falar mais na tarde de hoje.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- V. Ex• falando encoraja a
todos nós. Eu disse isso no· "início dei. <_Hscussão do projeto de V, Ex•
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- T~nho a impressão dequejâ
completei minha participação, até demasiadamente. Já perturbei com palavras desarrumadas os meus queridos colegas desta Casa. Mas V. Ex• tem sido
no seu discurso tão generoso à minha pessoa, que seria indelicado, passaria
realmente como grosseiro, ou então como vaidoso, que recebendo generosos
elogios, muito acima dos meus merecimentos (Não apoiado!), eu não trouxesse a V. Ex• palavras de gratidão. A primeira pelo relatório de V. Ex• neste
projeto, na Comissão de- Constituição e Justiça no qual me honrou com um
voto que realmente dignifica a representação brilhante que o Ceará tem nesta
Casa, através de V. Ex~. do Sei!ador José Lins e do Senador Mauro Benevides. São três grandes figuras que o Ceará ofereceu ao Brasil.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) V. Ex•

~ grandeza de coração de

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Aliâs, o Cearã é pródigo, o
Ceará ofereceu à Bahia um grande Líder, nenhum baiano esquece a figura do
cearense J uracy Magalhães que ainda hoje frutifica, que ainda hoje prospera,
que ainda hoje multiplica essa representação através de um jovem que é Deputado à Assembléia Legislativa que, no meu entender, é um dos futuros
mais promissores da nova geração de políticos baianos, o jovem Deputado
Estadual Jutahy Magalhães Júnior. E aqui o exemplo, no Senado, dessa figura equilibrada, dessa figura mo~erada, dessa figura que traz aquela tranqUilidade dos Borges, mas que traz a coragem dos Magalhães. Ainda tivemos,
para tristeza minha, recordo-m-e com saudade ao falar dos cearenses, a figura
de Juracy Magalhães Júnior,que foi Subchefe da Casa Civil do Presidente da
República, foi Deputado à Assembléia Legislativa e que o destino nos tirou,
nos roubou, uma das lideranças mais luminares, mais brilhantes, como as inteligências mais fulgurantes qUe a Bahh teve, frutO dé uma árvore que veio do
Ceará. Obrigado Ext- pelo seu parecer, obrigado por suas palavras generosas,
elas servirão de estímulo para que eu prossiga- m-inha luta
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Lomanto Júnior, pelo aparte.
Sr. Presidente, apenas para cqncluir esta discussão que faço em torno do
projeto do eminente Senador Lo manto Júnior ressalto ao Plenário desta Casa
que não tergiversei um só instante em re.cOrihecer sua constitucionalidade e
sua juridicidade, tanto no mérito como, também, na parte relativa à proposição em si, que vem preencher uma enorme )acuna no setor educacional brasileiro.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem! Palmas.)
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Sr. residente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.

5930

Quarta~fcira

14

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL (Scciio II)

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
O SR. DIRCEU CARDOSO (l\lDB - ES)- Porque dentro da AREENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO NA, Sr. Presidente, ele não terâ possibilidade de concluir esses pontos chaves
PRSTER!ORMENTE:
aos quais atrelou a sua vida, pois o GovernO estâ.assistindo a tudo isso, aqui 1
sem tomar as medidas necessárias para a realização desses pontos.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MçUer)- Continua em discussão o proEntão, quero, Sr. Presidente, tributar a rninh~ homenagem, a S. Ex•, Sr.
jeto.
Presidente, que não se esqueceu d_o professor dos excepcionais, dessas criatu~
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) ,.- Sr. Presidente, peço a palavra rasque Deus tirou do convívio da normalidade, mas não sei se na alma, no
olhar, na postura, na resignação cristã, Deus colocou alguma coisa no fundo
para discutir o projeto.
O SR. PRESJI)J;NTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre do coração dos excepcionais. Espero, portanto, prestar minha homenagem a
eles, através do projetO Lomanto Júnior, que é, de fato, justo.
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir o projeto. Sem
O Sr. Loman_to Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Com prazer.
O magnífico projeto do nobre Senador Lomanto Júnior presta uma ho~
menagem e é um pleito de justiça aos professores que se dedicam à orientação
ü" Sr. Lomantõ J~nior (ARENA- BA)- Talvez seja melhor V. Ex• terde excepcionais.
_
minar ~eu pens8niento, pdnieiro:·
Seu projeto~ -vazadO em termos ã.ltos, tem uma justificativa e recebeu d~
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concluo depois; porque
S. Ex•, no plenário, uma manifestação qUe é um hino de louvor à atividade de~
ses mestres magníficos. Seu projeto, Sr. Presidente, recebeu o apoio de 4 emi- sei que V. Ex• é dos aparteantes que ninguém' gosta, nesta Casa, e vou dizer
porquê. Estamos lançando um discurso, e V. Ex• nos aparteia e âgua o resto
nentes Senadores da ARENA e., na oportunid~de em que o discutimos, recebe, agora, a palavra laudatória de um Senador do MDB. Estamos perfeita- do discurso. Embora convicto disso, não quero, Sr. Presidente, dar a desven·
tura ao Senado de deixar de ouvir o nobre Senador Lomanto Júnior.
mente de acordo com as linhas desse projeto.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Senador Dirceu Cardoso,
Sr. Presidente, todos aqueles que têm a missão divina de orientar um exsou um homem que tem urna série de limitações, e as reconheço e. proclamo.
cepcional são pessoas dotadas e forradas de um espfrito de sacrifício, porque
a convivência cOri'l excepcional, mesmo nas horas de aula, é uma faculdade di- Entre essas [imitações está a de ter, talvez, a universidade da vida públi.ca;
cursei uma universidade superior, mas os· meüS conhecimentos, os parcos covina que o homem recebe, que a mestra recebe, que o professor recebe, Sr.
nhecimentos que pOssuo eu os adquiri 'na longa jornada da universidade'da
Presidente, para orienlar aquela vida desa_rvorada no mundo da normalidade.
viva pública. Deus me premiou, realmente, dando_-me cem vezes mais- do que
Quero também emprestar o meu apoio·, apoio que se manifesta, Sr. Presieu merecia. Sou uma espécie de devoto, devoto profunÇamente reconhçcido;
dente, em dotar, através das minhas verbas pequenas, as associações de pais
se eu trabalhar a vida inteira, proclamando o meu Deus, proclamando o.Sel!. _
de excepcionais do meu Estado. Qn_.d_e quer que elas estejam prestando serevangelho, transmitindo a sua mensagem, "Se eu me tornasse rriissíonãrio, oO
viços, seja com quem for, seja de que partido for a direção dessas entidades,
fim da vida, ainda assim, eu não agradece_ria a Deus o minuto, a imeflsidão de
tenho prestado a migalha da minha contribuição, através das minhas pequebenesses com que ele me cumulou. Mas, uma Deus não ine.deu- tarpbérn
nas verbas.
não ine poderia dar t~do- não me deu cultura, e talvez seja esta a razão ...
Quando leio o projeto do nobre Senador Lomanto Júnior, vazado em
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não apoiado, de maneira
termos tão jUstos, nUma homenagem que a Casa terá ()portunidade de prestar
·
·
a esses beneméritos servidores dos excepcionaiS, Quero trazei:' O rileu testemu- -alguma!
nho também de q~~ t~da a Casa, talvez a unanimidade de seus membros não
o·sr. Lomant~ Júnior (ARENA_ BA) _ ... de eu ser prolixo. 1:. que a
vai regatear o seu apoio a um projeto _tã.o justo: --·_.
.
~lntese é Um privilégio dos h.omens que 5 ~ aperfeiçoa.ram na cultUra, na·[eitu~
O Nobre Senador Lomanto Jumor, a~ JUStlfic_ar o seu proJ~O, na- , ru; não tive tempo; A vida pública me absorveu de tal maneira, eu a ela me
quelas ?alavras q~e ~stamos acostumados a ouv1r, palavras .quent:s, ~mce:ras, atirei, d~ cprpo e alma, que não tive interregno da minha vida. Nào tenho
espontaneas, musicais às vezes, traçou os rumos da sua onentaç~o, aqui no noites para estudar. Este Senado está sendo uma grande ~cola., onde eu
Senado, e o fez, com o dom raro de c.hama_r a atenção da Casa quandq fala, aprendi, e entre os meus mestres cito os Senadores Jarbas Passarinho, Paulo
com a paixão que transmite na sua palavra, com o poder de convencimento. Brossard e todos os outros Senadores que tenho escutado nesta Cas.a, porque
que transfunde ao auditório que o ouve.
-. ·de cad& um tenho haur[do conhecimentos que vão sejuntan.do à modesta cuiEste homem, este ilustre Senador que dignifica o Senad.o, ao traçar o ba~ tu ra que a grande universiqade da vida pública me proporcionou. Mas mnHzamento da. sua vida pública, disse que vai se considerar. u_rn Senador~ .um , guém se iguála a v. Ex•, nem o meu Líder, nas lições_ de grandeza de coraÇão,
homem púbbco frustro, se voltar para a sua casa, sem reahzarquatro co1sas nas lições de amor, de pureza de espírito, de limpidez de caráter sem jaça. E
que pretende na sua vída_ pública. S. E~'· Sr. Presidente, que jâ foi um emi- outro.dia, .aparteando aqui o Senador Henrique de .La Rocque, eu disse a S.
nente prefeito de Jequié, um grande Município da Bahia, ele que foi um gran- Ex~ que se alguém me pedisse que pintasse a figura da bondade, se alguém
de Governador, ele quejã pontificou na Câmatâ Federal e ele que, aqui, ~ide- 'um dia ·me pedisse que eu pintasse a figura da pureza dos sentimentos, se a
ra o Senado quando fala, este homem tra~, na sua pessoa, nO desenrolar da gente,pudesse reproduzir, na pessoa hum-ana, a pureza de ·sentimentos_, eu
SU2 vida pública, missões maiores.
.
~ pinta~ia- o retrato de v. a~·
Ex' tem~me énsinado, aqui, como-ser-puro; v.
Sou homem da roça e falo a linguagem si~cera do homem da roça, do Ex• tem ensinado a esta Casa·; discordando tantas vezes do seu partido, para
homem que se criou naquele mundo vetusto da roça, mas sincero e autêntico. manter à-suá-fidelidade àquela form~ção de caráter que deve ter recebido na
Sr. Presidente, quando ouço este moço, que não é do méu partido, que é. roç?, na' roç8. onde se respira, ainda o ar puro, onde ainda se pode ouvir o
do outro lado das bancadas desta Ca.~.a? eu ine recordo de uma ·exp~essão do cantar dos pássaros; na roça, onde ainda escutamos, nas manhãs, o mugido
interior: "Pelo barulho da carruagem sabemos quem' vem dentro", Eu sei dos bois; na roça, onde ainda podemOs contemplar a beleza das matas, foi ali,
quem vem dentro dessa carruagem~
naquele cadinho, que V. Ex~. realmente, fundiu o seu carãter. Foi também
Não vai paiar Prrt aí; Sr. Presidente, tem missão maior na vida pública numa roça que-vivi, foi também numa roça que me criei, foi também numa
deste País. Noto, através da sua palavra, das suas mep.sagens, do ·seu conveo~ roça que nasci para a vida pú~ica, foi tarilbém_nunia roça que aprendi as pri~
cimento, da sua oratóriã, qUe ·estamOs em frente de um homem que· estã n~
!eiras lições _do catecismo, da minha querida mãe. V. Ex~ completa a minha
proximidade de um ministério. Vejo e sinto que,_em breve, o Governo virá aprendizagem e sei qUe vou sair diplomado, ao fim desses 8 anos; voU sair dibuscar, aquí, neste areal imenso que é esta Casa, essa palmeira que flabela plomado, tambétn, em pureza de espírito, para transmitir aos m-eus netos já
seus ramos, que emite o seu pólen para polenizar, longe, longe~ outras ârvo- que os meus 'filhos já cresceram, já que os meus filhos jã estão praticamente
res, para chamar para o convívio e o r.edil do Governo Federal. Eu auguro a emancipados, mas vou transmitir-aos-meus netos as lições que recebi de DirLornanto Júníor uma pasta ministericll, dentro de; pouco tempo. Sinto, na sua ceu Cardoso, lições de pureza, que completaram e hão de completar, sem dúpalavra, na sua postura, no seu comportamento na Casa, que ele é a figura vida alguma, o grande Hvro, o lívro que v_ou escrever, o modesto livro da mique, dentro dessa carruagem barulhenta, mostra e avisa aos circu!lstantes que nha própria vida.
tem missão maior no seu destino.
·
O St. Lázaro Barboza (MDB - GO)- Muito bem!
Mas, para S. Ex• cumprir dois ou três daqueles compromissOs morais a'ssumidos na sua vida pública, tenho um só conselho a S. Ex• ::-um homem ve-·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, Srs. Senalho, encanecido e experimentado como eu - sair da ARENA,
dores, bem razão tinha eU de.dizer que ninguém gosta de receber aqui, nesta
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Dentro de poucos dias, talvez Casa, o aparte do Senador Lomanto Júnior. Depois do seu aparte o meu proeste} amos juntos.
nunciamento~stá acabado. Não há ninguém que possa reerguer o discurs~

v.
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depois do aparte do Senador Lomanto Júnior, nem Santo_Antônio com um
gancho puxando a gente. Não conseguimos m'ais eiguer a nossa palavra diante do que S. Ex" nos falou.
Mas, devo dizer ao nobre Senador Lomanto Júnior, que se julga falar demais: nobre Senador, a síntese é produto dos que têm tempo. Quem não tem
tempo não é siiitético. Isso é filosófico não é- cUltura, não. Para se ser sintético
tem-se que ter tempo de craniar, arquitetar tudo para falar em poucas pala~
vras o mundo de pensamentos que se tem na _idéia.
O projeto de V. Ex• é magnífico e recebeu os aplausos unânimes do Senado Federal. Mas quero apenas render uma homenagem.
V. Ex•, Senador Lo manto Júnior, homenageou os professores. Eu quero
homenagear os pais dos excepcionais através desta oportunidade. Aqueles Sr. Presidente, que Deus marcou com o seu dedo, indicando na carne de sua carne, no
osso de seu osso, na emoção de sua emoção, aqueles que não podem
participar plenamente das alegrias de sua vida. A esses familiares, que Deus
marcou assim, Sr. Presidente, na grande universalidade dos sentimentos humanos, a minha homenagem imensa, esses corações imensos que Deus deu,
que Deus marcou, dando, na noite de todas as amarguras, uma alvorada de
resignação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)-' COiiÍinuaem discussão o pro·
jeto. (Pausa.)
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contra, em geral, ao final deste plenário, a revelar, em mim mesmo, que sou
um homem honesto, apesar de tudo, só fui levado a falar pelo aparte do Senador Lomanto Junior e pelo final dessa peça oratória extraordinária do meu querido amigo Senador Dirceu- CardosO. Ê tão extraordinária e tão bela que S. Ex~ não
seria capaz de reproduzi-la, porque veio do fundo da sua alma, para tratar de um
dos assuntos mais sérios e mais graves deste País.
Existem milhões de excepcionais; o índice é extraordinário em todo o
Brasíl, e as verbas que são colocadas no orçamento da União, dos Estados ou
dos municípios, são apenas migalhas para resolver um dos magnos problemas
deste País.

O Sr. José Lins (ARENA -CE) O SR. HUGO RAMOS (MDB -

Permite V. Ex• um aparte?

RJ) - Com todo. o prazer.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Hugo Ramos, acho
que nenhum dos seus colegas deixa de se comover com essas bonitas palavras
com que V. Exf nos brinda neste fim de tarâi:. Tive, nobre Senador,- eu que
não o conhecia- a ventura de fazer com V. Ex• uma viagem à Europa, e naqueles dias, durante os quais convivemos, aprendi a encontrar em V. Ex" um
grande amigo, um grande coração. Por trás dessa modéstia e dessa simplicidade, há um grande homem, um homem capaz de servir de exemplo a mim e a
todos aqueles que precisam de exemplo ...

0 SR. HUGO RAMOS (MDB -

RJ) -

Muito obrigado.

O Sr. Hugo Ramos (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra para

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Hoje, renovo a lembrança das suas
palavras, quando me confidenciou que tem um filho excepcional. E, se Dirceu
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre Cardoso fez um discurso bonito, V. Ex" nos· comoveu, porque V. Ex• trouxe o

discutir o projeto.

sentimento total, integral daqueles pais que sofrem a maior das dores, que é
ver o sofrimento dos filhos. Mas saiba que V. Ex• não é mais do que o instruO SR. HUGO RAMOS (MDB- RJ. Para discutir o projeto. Sem revi- mento de Deus nisto tudo; assim como Deus sacrificou seu próprio filho, sacrificou, Excelência, também, o seu, para servir de exemplo à Humanidade,
são -do orador) -- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Dirceu Cardoso, que honra, sobremodo, a Bancada de para nos salvar. Obrigado, Excelência, pelo sacrifício que V. Ex• faz por toseu Estado, pouco antes de iniciar o seu discufso, ouviu de Lomanto Junior, dos nós, em nome de Deus. (Muito bem! Palmas.)
e eu estava perto, a seguinte declaração: .. 0 Senad.o v~ti ouvir a palavra do uiO Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite. Ex•, um aparte? (Assenti·
rapuru." O uirapuru é um pássaro, Sr. Presidente, que quando canta todos se mento do orador) Senador Hugo Ramos, V. Ex• tocou-me profundamente,
calam para ouvir a beleza do seu gorjeio.
quando dá uma profissão de fé. V. Ex• agradece a Deus, na humildade do seu
Quando Dirceu Cardoso-terminou o seu discurso não estava~ naquela ser, peta grandeza que V. Ex• possui de saber suportar o peso àa dor àb fílho
hora, a saber que ao seu lado um Senador modesto, um dos mais modestos excepcional.. Parabenizo-me com V. Ex• pela grandeza do seu gesto, pois os
desta Casa, (Não apoiadói Não apoiado!) tem um filho excepcional. Pouca homens somente são fortes no sOfrimento, i: conio V. Ex• sabe ser forte, contigente sabe disto aqui. E não seria a hora, Sr. Presidente, de usar da palavra, nuando a acreditar nesse Deus, um Deus que realmente nos guarda, que ninnão fora a emoção de que fui possuído, quando S. Ex', ao terminar, lembrou guém vê, que ninguém pega, e só um sentimento de muita fé poderá permaneque no coração de cada pai de um excepcional nasce, no fundo, a grande al- cer, mas somente permanece nos corações grandes como de V. Ex•
vorada de ter dentro de si, da carne de sua carne, do osso do seu osso, aquele
O SR. HUGO RAMOS (M DB- RJ)- Agradeço aos meus nobre coleque não pôde alcançar os mesmos horizontes de um homem normal.
Mas, devo dizer à Casa e a V. Ex• que se Deus me deu a amargura deste gas as manifestações de carinho, lembrando a José Lins, que desta viagem exdestino, mais do que a amargura me deu a mim o direito de saber, de ter cons- traordinária de cultura que ambos fizemos, o que eu trouxe de mais rico foi,
ciência de que tinha dentro de mim a grandeza de suportar esta amargura. precisamente, a amizade de S. Ex• Quanto ao colega, esse riograndense-donorte, este extraordiná_rio c9mpanheiro qui:, cada vez que sobe à tribuna, me
(Muito bem! Palmas.)
Não temo em dizer e proclamar que tenho um filho excepcional, porque comove, não só por essa simplicidade, mas pelos ternas de paz que aborda,
que
são os temas do próprio povo, da gente humilde, da gente pobre, deste
é nele, afinal, ainda que os meus netos sejam a alegria do ocaso da minha vida, neste outono em que começam a cair as primeiras folhas secas do rneu País. ..
destino, sem medo, no entanto, da neve ou dos flocos que hão de chegar, denO Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Grande Senador!
tro em pouco, para anunciar a minha velhice, porque é nele, mais do que tu~
O
SR. HUGO RAMOS (MDB- RJ)- ... cada vez mais pobre e cada
do, que concentro toda a atenção do meu destino.
Sou um homem, Sr. Pr~?Sidente, que não desejou nunc_a, que não deseja e vez mais humilde, a sair da pobreza para ingressar na misêria, pelo simples fa~
não ama o dinheiro. Tenho até por ele uma certa ojeriza, pois se enriqueci Sr. to, Sr. Presidente, de um desgoverno neste País, que não é o culpado, devo
Presidente, sou um homem rico, porque me dei ao trabalho, dia e noite, para acentuar, senão pelas circunstâncias qUe o envolveram, através do tempo; e o
quando fechasse os meus olhos tivesse a certeza de que este meu filho não se.. nobre Senador Lornanto Júnior, do seu próprio partido, do Governo, reiteradas vezes tem feito discursos a respeito do Municipalismo, que é, sem sombra
ria peso para ninguém.
Este projeto que aqui estã, que a todo o Senado emociona, encontra, de dúvida, em termos administrativos e econôrnicos, a grande chave que hã
de fazer a redenção econômica do Brasil. Eu agradeço aos nobres colegas.
dentro dele, o coração imenso de Lomanto J unior.
Senador Hugo Ramos.

Sr. Presidente, fui fundador do Instituto Santa Lúcia, fui o criador do
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - V. Ex• me permite?
Instituto dos Excepcionais, -fui o fundador da APAE, onde tenho colocado
O SR. HUGO RAMOS (MDB - RJ) - Pois não, nobre Senador.
mais de 500 mil cruzeiros, todos os anos, para ajudar essa extraorclinária ins~
tituição, (Muito beffi!) Que hoje possui, no Brasil, mais de 250 departamentos
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Senador Hugo Ramos, não sei
por toda a ârea nacional. A instituição que se chama Associação dos Pais e se devo falar o que sinto, neste momento. Deus tem sido muito bom. Esta tarAmigos dos Excepcionais tem este nome que lhe foi dado pela minha esposa essa de talvez tenha sido a maior tarde que jâ passei neste Senado. O exemplo mainstituição tem esse norrie dado pela minha esposa, minha companheira, na ravilhoso de abnegação, e a sua voz emocionada, que emocionou a todos nós,
amargura do meu destino, minha companheira, na glória do meu próprio é um testemunho inequívoco de que, acima de nós, existe um Ser supremo. E
destino; Deus, ao me dar esta amargura, também me deu, Sr. Presidente, a Deus, com a sua onipotente bondade, inspirou Lomanto Júnior para fazer
coragem de fazer pelos excepcionais o que tenho feito durante toda a minha este projeto. Nós que não queríamos discutir o projeto, nós que não queríavida.
mos apartear e não aparteamos ninguém, em homenagem ao nobre Senador
Esta é a primeira vez, não fora levado pela em~Ção, eU jamai_~ usa;ia da Jaison Barreto, que deseja falar nesta tarde, fomos flechados no coração pela
palavra e aqui me quedaria quieto, na humildade que sempre aqui me en- sua palavra. V. Ex• é um homem bom. V. Ex• é um homem digno. Os pais de-
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vem ter o seu exemplo. Tenho dois filhos que sofreram paralisia infantil.
Graças a Deus não ficaram -e_xcepciónais, mas, desgraçadamente, marcados
por aquela moléstia. Eu aqui estava se-ntindo as mesmas dores, o mesmo sentimento de V. Ex• Mas quando V. Ex• levantou e externou para todos nós a
sua posição de pai de um excepcional, eu me lembrei de urna frase, que afirmara alhures, hã muito temo: "Deus fez o homem, deu-lhe inteligência para
que ele conquistasse o mundo". E o seu mundo, o meu mundo são os nossos
filhos, que carecem do nosso carinho.
O SR. HUGO RAMOS (MDB - RJ) - Muito obrigado, Senador
Moacyr Dalla. Agradeço aos Srs. Sena_dore_s e peço imensas desculpas por haver abordado um assunto que, embora de-ordenl.pessoal, em verdade se encaixa plenamanete no mérito extraordinãri"o do projeto apresentado pelo Senador Lomanto Júnior. Muito obrigado a todos. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Continua em discussão o pro·
jeto. (Pausa.)
-···
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada
a discussão.
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente aprovado, de
acordo com o art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO No 134, DE 1979
Equipara os professores de deficientes auditivos aos habilitados
em magistério especial de excepcionais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 São equiparados, para todos os efeitos, aos professores habili·
ta dos ao magistériO -especial, formados pelo curso de graduação em Pedago·
gia, os professores de deficientes auditivos diplomados pelos cursos mantidos
até 1965 pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Art. 211 Esta Lei serã regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em conlrârio.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -

Item 11:

Discussão, eri:l segundO-"iurno, do ProjetÇJ de Lei do Se_nado n9
231, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dá nova redaçào ao§
6' do art. 36 do Decreto n• 2.044, de 31 de dezembro de 1908, tendo
PARECER, sob no 518, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado corno aprovado, nos termos do
art. 3 I5 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
t o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 231, DE 1979
Dá nova redação ao§ 69 do art. 36 do Decreto n9 2.044, de 31 de
dezembro de 1908.
O Corígres'so Naciórial decreta:
Art. I' O§ 6' do art. 36 do Decreto n' 2.044, de 31 de dezembro de
1908 (Lei Cambial), passa a ter a següinte redação:
..§ 69 Da sentença proferida no processo cabe o recurso de
apelação."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas a~ dispoições em c(Hffi"árió.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Item 12:
Discussão, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n'i'
87, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redaçào ao
art. IS da Lei n' 6.367, de 1976, tendo~
PARECERES, sob n•s 9J2 a 915, de 1979, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos
termos de Substitutivo- C{t{e 3presenra;
-de Legislação Social, favorável ao Substitutivo da Comissão de Cons·
titu"iÇão e Justiça;
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-de Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça; e
-de Finanças, favorável ao Substitivo da Comissão de Constituição e
Justiça, com Subemenda que oferece.

Em discussão o projeto, o substitutivo e a subemenda a ele oferecida, em
primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão~
Em votação o subsÚtuiivo, que tem Preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam corno se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo fica preJudicado o projeto.
E o seguinte o projeto aprovado
EMENDA No I (Substitutivo)

CCJ

Ao Projeto de Lei do Senado n'? 87, de 1979, que "dá nova re~
dação ao artigo 15 da Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976".
O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O artigo 15 da Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976, passa a
viger com a seguinte redação:
•• Art. 15. O custeio das prestações por acidente do trabalho, a
cargo exclusivo da empresa, será atendido mediante:
I - uma contribuição básica de 0,4% (quatro décimos por cento) da folha de salários-de-contribuição dos empregados_da empresa
de risco leve, corno escritórío~ eStabelecimento de crédito, sociedade
de seguros ou empresa de ati vida de assemelhada, conforme especificação .que será feita na tarifa de que trata o § 2~' deste artigo;
If- uma contribuição básica de 0,8% (oito décimos por cento)
da folha de salários-de·contribuição dos empregados da empresa industrial, de transportes, de construção civil, concessionária de serviços públicos ou outra de atividade assemelhada, não enquadrada
no item I, acima;
III- quando for o caso, uma contribuição adicional que con·
sistirá numa percentagem da folha de salários-de·contribuição dos
empregados e que será fixada:
a) coletivamente, por classes, conforme a atividade da empresa; e
b) individualmente, por empresa, de acordo com a respectiva
experiência ou condições de risco.
§}I' A contribuição adicional, prevista no item lll, acima, so·
mente será exigível quando a contribuição básica, de que tratam os
precedentes itens I e II, mostrar·se insuficiente ao cuSttió das prestações cabíveis.
§ 29 A relação das taxas correspondentes às diferentes atividades constituirá a tarifa coletiva das contribuições para o custeio-do
seguro de acidentes do trabalho, cuja fixação e revisão competem ao
Conselho A tuarial.
§ 39 A tai"ifa: Coletiva de que trata o parágrafo anterior será es·
tabelecida e anualmente revista pelo Conselho Atuarial, mediante
proposta do lAPAS, a ser formulada, quanto às diferentes ati vida·
des, com base em estatística referente ao triénio anterior.
§ 49 A tarifação coletiva de contribuições, de que tratam os§§
2~' e 39, aéima, observarã, tanto quanto possível, a nomendatura das
atividades e profissões estabelecida para o lAPAS e será encaminhada ao Diário Oficial, para publiCação, até 31 de outubro de cada
ano, vigorando durante o ano de calendário seguinte.
§59 Vencido o prazo previsto no§ 49, acima, sem que a nova
tarifa coletiva de contribuiç-ões tenha sido encaminhada ao Diário
Oficial, para publicação, a- tarifa então em vigor será mantida e observada durante o ano de calendário seguinte.
-§ 61' A determinação da taxa individual de contribuição, com
base na éXpêrlência ou nas condições de risco da empresa, será feita
pelo lAPAS. segundo os critérios que forem estabelecidos pelo Con·
selho Atuarial.
§ 79 A taxa iridividu"a.l de contribuição vigorará por 1 (um)
triênio, no- ffiíiilmo-, não podendo ser inferior, conforme a atividade
da empresa, à contribuição básica a que se referem os itens I e II do
presente artigo.
§ 81' O lAPAS fixará, em carâter provisório, taxa individual
de contribuição, com base nos elementos fornecidos pela empresa,
sempre que não lhe for possfvel, com elementos próprios, completar
a instrução do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a
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partir da data de recebimento do processo ou de cumprimento de
exigências feitas à requerente.
§ 99 A taxa individual de contribuição. fixada em carâter provisório, vigorará pof I2"(doze) meses, prorrogáveis por igü3is períodos de tempo; uma vez aprovada, porém, a taxa definitiva, já então
com base nos registres do lAPAS, sua vigência retroagirá à data de
início da última taxa provisória, vigorando por I (um) triênio.
§ 10. A taxa de contribuição da empresa poderâ ser alterada,
com base na experiência ou nas condições de risco, quando estas sofrerem aJteração, apurada em inspeção, observadas ainda as seguintes e indispensáveis condições:
a) a nova taxa não poderá majorar nem reduzir a anteriOr em
mais de 20% (vinte por cento);
b) a inspeçi!o será feita pelo lAPAS, de oficio ou a requerimento da empresa, e o relatório respectivo deverá conter estudo do risco, aí incluída as medidas de prevenção de acidentes e os dados previstos em laudo padronizado de inspeção.
§ I I. Quando for fixada ou alterada taxa individual de contribuição, o lAPAS dará conhecimentO da deciSão à empresa, inclusive quanto ao período de vigência da nova taxa, observado o seguinte procedimento:
a) a decisão será comunicada à empresa mediante notificação,
sob registro postal, com recibo de volta, ou, quando possível, entregue diretamente, contra recibo; e
b) quando o responsável pela empresa não for encontrado ou
se recusar a receber notificação, a decisão será publicada no órgão
de imprensa que divulgar o expediente oficial do município onde te~
nha sede o órgão do lAPAS de que se tratar.
§ 12. Somente farão jus a taxa-s individuais de contribuição as
empresas que, à data do pedido:
a) contarem com mais de 100 (cem) empregados e, nessa condição, comprovadamente mantivereln em pleno funcionamento, em
todos os seus locais de risco, Com1Ssõés"Internas -de Prevenção de
Acidentes (CIPAs), devidamente constituídas em conformidade
com as disposições legais e regulamentares em vigor; e
b) estiverem rigorosamente em dia com as suas obrigações previdenciârias.
§ 13. Para os efeitos do § 69 do presente artigo, o Conselho
Atuarial deliberará, no MAPAS, em regime colegiado, com a participação de 2 (dois) representantes do lAPAS, um representante da'
Confederação Nacional da Indústria um representante da Confederação Nacional do Comércio, sob a presidência de um atuário do
Conselho Atuarial que para esse fim for designado pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social.
§ 14. A participação dos representantes da Confederação Nacional do Comércio e da Confederação Nacional da Indústria, nas
deliberações do Conselho Atuarial, previstas no parágrafo anterior,
será efetivada sem qualquer ónus para o erário.

e

Art. 29 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Passa-se à votação da subemenda.
Os Srs. SenadOres que a aprovam queirain conservar~se Como estão.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à ComissãO de Redação a fim de ser redigido o vencido
para o segundo turno regimental.
É a seguinte a subemenda aprovada

SUBEMENDA N• 1-CF
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toriedade de construção, reconstrução ou montagem de teatro ou
biblioteca pública, nos casos de extinção e,u demolição da unidade
existente, tendo
PARECERES, sob n•s 801 e 802, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Educação e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
regimental
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 267, DE 1979
Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou
montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinção ou de*
mollção da unidade existente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Nenhum teatro ou biblioteca pública poderá ser extinto ou demolido sem previsão ou destinação de receita específica para a construção, reconstrução ou montagem, na mesma cidade, de outra instituição congênere
de, pelo menos, idêntica capacidade física e técnica.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gasti!o MUller)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento nll 485/79, lido na sessão
anterior, do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando autorização do Senado
Federal para aceitar missão do ExecutivO.
A instrução da matéria foi completada na sessão anterior, tendo sua vo~
tação _adiada por falta de quorum.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a autorização solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Passa-se à votação do Requerimento n9 500; de autoria do Senador José Sarney, lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o tempo do Expediente destinado aos oradores da sessão do dia 30 de novembro próximo será dedicado à memória do
Acadêmico Odylo Costa, filho.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a reã.lizar-se amanhã, às 17 horas, neste plenário, destinada à
apreciação do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Senado nll 191, de
1977-DF, que fixa idade máxima para inscrição em concurso público destinado ao ingresso em empregos e cargos do serviço civil do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Gasti!o Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jaison Barreto, que disporá de 35 minutos.

Acrescenta ao art. 19 do Substitutivo da Comissão de Constituiçã~ e Justiça o seguinte parágrafo:

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE-À REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

u§ 15. Prevalecerão para as empresas, atê 31 de dezembro de
1980, as cotas de contribuição fixadas para os três graus de risco
pela Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1976, ficando autorizada a
aplicação das tarifações individualizadas nos termos da alínea b, do
item III deste artigo, à medida em que estas forem expedidas pelo

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidência, de oficio, prorroga a sessão por dez minutos, para que três Senadores façam rápidas comunicações.
Com a palavra o nobre Senador Franco Montoro.

Conselho Atuarial."

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Logo no primeiro mês de ap-licação da nova política salarial, estabelecida
na Lei n9 6.708/79, o percentual dos reajustes de novembro foi subestimado
em 2,2%.

O SR- PRESIDENTE (Gastão MUller)- Item 13:
Discussão, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n9
267, de 1979, do Senador Gasti!o Müller, que dispõe sobre a obriga-
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O deplorável acontecimento resultou, segundo explicação de um Diretor
do IBGE, "basicamente da utilização de uma metodologia inadequada, elaborada ainda em 1967, e usada até recentemente pelo Ministério do Trabalho" (V. Documentos l, 2 e 3).

Diretor do IBGE admite
a distorção nos índices

É preciso evitii a grave iitjustiçã. -Cftie -tal erro representará para a remuRIO tSucursah- A dií('n.onca cntre os ln·
neração de milhões de trabalhadores brasileiros, se não for adotada rapidad!ces de pr~os calc~.,;t>.~do~> pelo IUGr: :para
mente uma medida corretiva, dentro da legislação salarial vigente.
mcnosJ e diversos lnsututos de p~squlsa
regionais tpara maisl de cidades como
Com este objetivo, Sr. Presidente, estamos encaminhando à Mesa proje- Belt>m. Br.a:;illa, S.ah·ador t' ~ao Paulo. se
to de lei que estabelece que, constatado qualquer erro na apuração do índice deve. l;laslcamentc:, 3 utllizac.:lo _de um_a
mctodolos:ia lnadc<;uada. elaborada aliida
nacional de preços ao consumidor, serã procedida a sua imediata retificação, em l!J~i7. e usada att• r~ccntcmente ·pelo
Mmb;terlo do Trab;ilho. :0.1as t>ssa na•to·
aplicãvel com efeitos retroativos aos salários que tenham sido insuficiente- dolol!la.
cm que se apoiJ os:istll'm.l de md1ces
mente corrigidos. Os demais dados constam do projeto e da justificação que dõ Ministério, será subs.tltutda a medida
c:;uc o Jll.Gr: comecar a lmplom:.ar seus ln·
acompanham o projeto. (Muito bem!)
dices naquelas cidades. J.à. a partir de janeiro

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•

DE 1979

Dispõe sobre redficaçio de correção salarial quando ocorrerem
erros no álculo do lndlce Nacional de Preços ao Consumidor.
Do Senador Franco Montoro
O Co_ngresso Naci~nal decreta:

Art. I"' Acrescente~se ao art. 2'? da Lei n"' 6.708, de 30 de outubro de
1979, que dispõe sobre a correção automática dos salárioS e modifica a política salarial, o seguinte:
..§ 311 Constatado qualquer erro na apuração do Indice Nacional de
Preços ao Consumidor, será procedida sua imediata retificação, aplicâvel,
com efeitos retroativós, aos salários iri.sti.ficientemente corrigidos."
Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' São revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979. - Franco Montoro.
Justificação
O presente projetO tem por objetivo impedir que os assalariados sejam
prejudicados por erros no cálculo do índice Nacional de Preços ao consumidor. Esse prejuízo não é mera hipótese. Logo no primeiro mês de aplicação da
nova política salarial, estabelecida na Lei n"' 6.708/79, o percentual dos reajustes de novembro foi subestimado em 2,2%!
O deplorãvel acontecimento resultou, segundo explicação de um Diretor
do IBGE, "basicamente da utilização de uma metodologia inadequada, ela~
borada ainda em 1967, e usada até recentemente pelo Ministêrio do. Trabalho" (V. Documentos !, 2 e 3).
É preciso evitar a grave injustiça que tal erro representará para a remuneração de milhões de trabalhadores brasileiros, se não for adotada rapidamente uma medida corretiva, dentro da legislação salarial vigente.
Na sistemática da nova legislação (Lei n"' 6.708~ de 30 de outubro de
1979) o valor dos salários será corrigido, semestralmente, de acordo com o
lndice Nacional de Preços ao Consurriidor .. A apuração desse lndice será feita
pelo Poder Executivo que colocará à disposição da Justiça do Trabalho e das
Entidades Sindicais os elementos por ele utilizados, na forma dos seguintes
dispositivos da citada lei:

••Art. 2~t ····················-·····~·············~··-···
§ i"' Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicarâ,
mensalmente, a variação do lndice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos seis meses anteriores.
§ 211 O Poder Executivo colocará à disposição da Justiça do
Trabalho e das Entidades Sindicais os_ elementos básicos utilizados
para a fixação do lndice NaCional de Preços ao Consumidor."
O exame dos elementos que serviram de base à apuração do lndice Nacional de Preços ao Consumidor pela Justiça do Trabalhista e Órgãos Sindicais tem a evidente finalidade de eliminar dúvidas e permitir, sobretudo, retificações indispensáveis quando ocorrerem incorreções ou equívocos, pois de
outra forma a medida não teria objetivo prático.
Impõe-se, por isso mesmo que verificada qualquer distorção, seja proceR
dida imediata retificação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor e sua
aplicação se faça, com efeito fetroativo, aos salários insuficientemente corri~
gidos.
É o que claramente prescreve o projeto.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1979. -Franco Montoro.

No1'embro de 1979

VIndouro.
A explicação é de um dirctor do IBGE. que
-eVItou, .:ontudo:. Cazer quah;uer critlc3 à
ni.eiodologla do ~Imisle-rlo do Trabalho.
usada a~ora P<"lo IBGE., "com alguns aper·
fll!içoamentos", par.:z a rorm.ac:áo do !>istcma
de lndlces cm clc!.aúcs onde este Instituto a ln·
da não eonscj:lum 1n:>.taJar o seu s1stema. o
dirigente confirmou GUe em janeiro scr.áo
substl!uldosos ind1ces de São Paulo. Brasil la
e Belém. Em junho do prC'ximo ano, os de
Fetrtalet.a. Salvador e Curitlba, repetindo o
que Jâ dissera o pr~sldentc do lBGE, anteon·
tem em São Paulo.
A.c::onst.atacão de um..1 direrençôi de 2.2 pon·
tos perC(!'ntuals. entre o i ndice mCdlo do IB·
GE e v obll.!o pelas dl\"e:"s.;s ins.taui~õc-s d~
pesquisas. não consutui surpresa para a
dlreçáo do IBGE. na oplnl;).o do mesmo
dlretor. ja que somente e1n jUnho do ano vln·
douro a instituição ter a p lt•n.:~s condlcões de
responder por todo:; os mdlc~s r~glonals. r:t~
reconhece <;uc hou,·e pn·~sa 'll adoç~o do
sistema de mdzt'E.'S p:tra C"ff'ito d cálculo do
_r~aj_ustamcnto s3la.:-1al scmcstr> 1. I_I:\PCl.
porcue a lustitul_c:.ão lC'\'ê t;ue •ccorrer à
metodoloj:lia e ~'!!f.t~ t;IQ. :\li! tst.erhl dl)

~~~.~~~~~;.~;;;r:;~~:!~!~,~~~~·1~; ·~~~~c~f:~

'"'mlliares rela!lvos a l:.lti7.
Sobre a aplicação do tndlce d~ :25.6% n<:~
eorreçáo s.:tlarl<.~l ::;emestr31 a p<Jrtlr deste
mcs, com prt.'Julzn d~ 2.:!rç, para 3S c:Jtcgo'rta~ 11t:rr.::E.::(,jimWJr~hl Jinc(fn:stotns -de
no"embro, o mcsrnll ctzruwnte do IBG E" diz
que "esse e um problema politico, não ca-

b~ndo oll lnstllul~;jo entrar nessa dlscuss.1.o".
Isto J)Orqu~. ao seu ver. a ~ct'l!>:.io de se
adnlar um lndiC'~ n3C'tonal d~~ Prl." ·os. :I? con·

sumldor, com s.u.:1s llmtaciK·s. j:t reconheas,
lol emlncntcmcnt~úllllca, poll' o papei do
JBGE c sutJs:tJI.ar o J;:ovcrr:o com o tornecimento de dados de pesqu1sa.
AVALIAÇAO

A dlretfi.o do lBGB. d:es,lc ontem. est.à rea·
vallando um:t st•rle de PPQU<'nas rcunlucs mternas d:urtmte as qu<tls s.ao 01\·:111adas su~cs
túcs e ex:~mmadas dHerenwscrJLzcas formo·
!adas por economistas. r<"rrescntantes de
sindicatos e dirigentes de Jnsututos de pe~
quisas.
Ainda este mês o IBGE \"31 promo\·cr. em
sua sede. no IUo, um t!'ncon:ro de~sa n~ture
za com outras lnsUtUlCÔI'S e rt>prcsr.-mantcs
sindicais <:!: quem. nesse scntlc:lo, Ja esta re.mete!1do convites. A lnten1;;Jo do presidente
da lm>tltuz~tiO. economi:ita Jesse Monte\o. e
de realizar um confronto do szstem3 utill·
zado pela lnstltuic.ao com os de outros tns.·
tuutos a hm de. dentro do posSI\·el. :l)'erfei;;oar o seu sistema de ctllculo de lndlces de
preços,
PtANEJAME!'lTO

Em Brasilia. o Mlnister:o do PlaneJ:~mcnto
recusou-st: _ontem a ..:omen:ar as dcclart\ções
feitas pelo eg)Jlomil;ta. B:!rcli, do Dacese. ~
pelo oepu~ac:lo c~.!:.IPli.!:lltarcll lArcn:::·ltSl,
acusando o IBGJ·:de s:.zbes:lmaros indtces de
p?t-c;os- calculados para 10 cidades bra·
sllelras:. "Preju-dicMUo assim a corrccão
sal.lrial com base no lnd:ce :-laclo:~.al de
Preços ao Consumidor 1Ii\PCl.
Segundo assessores U~ados a Ot"IC!m Ne-to,
•·o ministro e~t:l cansado de rcb:1:er cnticas
levantadas pelo Harch. ~.<U~ sabe acusar,
mas nunc:~. dh:põe de elem~nws e fatos ca·
pazes de runcl.:lmcntar ~uas acusacões. a
exempl(l do t;ue ocorreu em relação As
acusaçõ~s feitas com rclaç:io CiOS mdlces de
1973". Estranharam ainda a <'Xbténcla dt"
dtlvld~s s"bre os lnt!tc~;>s do LBGJ.:. uma vez
Ql!C' o seu presldenw. o ;:;rofcssor Jessé Monte !lo. colocou-se mtezrnml•nte-a chspo~h;.io de
todo!:' para ~~sc1,1rccer finos. rcn~Jar dados.. e
d1rim!r cu:zlst;ut.•r dU\'Ida.s ~nvolvendo o
tr;abalho d<.&quelc- oq::.:io dt" pesquisa.

Folha de S. Paulo. 8-ll-79 .

.Em outubro inflação chega
a 5,2%; IP.A é expurgado
O índice de preços no atacado atl:,l!:lu en
outubro 6.-1%. mas l:>l e:ifpur~:ado em 2.2 pontos
perc<!ntuais, caindo para 4.2%. devido !~ elt-vações nos preços do milho e da soJa, c~nsl·
deradas como acidentais e. portanto, pass•\•.•Js
de "expurgo". Dessa forma, foi tambem '1\i·
nlmlzado o Impacto de toda a alta de pre-cos .:m
outubro sobre a corre~:Ao monetária. cujo c;il·
cu to é baseado Just.;:amente no índice de preços no
atacado.
Estas Jnformaçi'.ies foram divulgadas ontem no
H.io pela Ftmda~ão Getúlio Vargas, ao mesmo
h·mpo em que liberava pars a Imprensa o lndlce
d~ lnna~ãoem outubro: 5.21'l(.. Os três componen·
te~ da Inflação ou lndlce geral de preços atln·
gtr.•m 3.8% 1custo de \'Ida no Rio>, 6.4% !preços
no t·tacado sem expurgo> e 2.5~o~custo de cons·
trução no Rio>. A mCdla ponderada desses ln·
dlce:. di o nivel intla.ctonârio do mês. O c:usto devida no Rio, vãUdo até bem peuco tempo para
lodo o Pais. chcl!a a 5!.1% se computados os Ol·
limos dozt- meses. nlvel c;ueesta acima da maior
taxa de re>\Juste s.:~lariat 157.i0%> lixada para os
-dlss!dlos de no\'embro, de acordo com a no\·a
~omtca salarial.
Os lndlces de ou1ubro re\'elam queda em
relaçi'lo ao mês anterior. quando a Inflação quase
atingiu 8%. mas ainda se encontra em um patamar çonslderado alio. Este tato. segundo a
FGV. mostra que as t~l(as de setembro ••rotam
excepcionais, por absorver quase que Jnte·
gralmente os aumentos ae preços Internacionais
do petróleo e a elevacáo dos salàrlos na IndUstria
de- c::onstruçáo civil. Observe·se Que os lndlces de
preços de outubro, sobretudo nos preçOs no
atacado, ainda contêm parce-la subslanclal da ln·
llaçao corretiva, fato esse que deverá se repetir
ate dezembro".
No tocante ao lndlce- de preços ao consumidor.
a alta de- outubro. calculada em 3.8 por cento.
tem stus rocos mais lmpot tar,tes de variação nos
serviÇ<.'i pesso~ls e em allmentacão. únicos Itens
com variaci'lo superior à média. O aumento dePreto~ dos serviços pessoais e fortemente ln·
nuenclado pelos cigarros e manutenção de
veiculas prOprlos. No caso de alimentação bà
Cortes variações nos precos de doces. chocolates
e açócar IH.Oflõl, pescado fresco 111.1%1.
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corduns 110.298 l e c ames JndustrJallzadas da elevaçlo dos p~s do pctrOiro ~ de lnnaça.o
Ut.3$1.

As altas de 6.>~% no lndlce de pre('os no at:~cado

Os reoiustes de novembro,
solório por solório.

corretiva esta, "provocada pela ~evlsao dos
preçOS de produtos agrlcolas que .•"'esmo com

em seu conceito de dlspenlbllldade Interna e reduçAo senslvel de produção na úl lma sarra.

5,61) no de oferta global, embora lnrerlore:;; oiiO do

m!s de setembro. ainda englobam - allrma a
FGV- parcela razoável de lnOuênclaslndlutas

tiveram seus pre~ tabelados a nlve1 ; baixos".
Finalmente, o lndlce de custo da co struç4o no
Rio de Janeiro reneuu um aumentodt 2.5~.

Governo fixa o INPC
em 26,6%
llRASILfA ISucunall -O
rnlnt.lro do Trabalho, Murllo

(oreJD
COJT!)C

l!~tllo.dlvu.l;ouonlemoln· r~

41cll Nacional de Preços ao

COr&Wnldor UNPCJ, villdo
p.ar;; as CJIIeiurlu que tim
dlta·bJise cm novembro: novembfo,
JG.I\Iri,Esttlndlc:e~resentJI

~~:~~~jn~~~~ O.s aposentado.~
vOu frear .fara •
mJIOO.PQr
e~~:e~r~plo, passar :lo JII:OrJI para
Cr$ 4,730.00. e<~m um Jlllll'ltn·
to de S7,t;g$, C!Ue alio IIICIUII
ProdtiUVIdJidC a ser IIC@'<
cl:td:~. Jll 11111; ulirlo dt Cr$
13,000,00 lrj a Cr$ 2n2!1!1.56,
com um n:aJusl.e de SG.IS~.
iVertabelaaoJadoJ.

quantoM:rtreJI)UStJidoau·
WmJIUCJimenteoseusalirlo.
A correçto deU' P<Jr CCIIIO
borleflelJiri em Jl()ftmbro
een:a de & mllhôes de U'Jibalhadorea. aeeundo c6Jculos
otlel.a15. munem todo$ que

BRASIL!.-\. iSUCIII'SJIIl ~s tra~lbadores aPOsen·
tadOi nlo serao bent!iciJidos
com Jl nova poliUca, aprovada qu!nta·ttlra pelo CD!IUtSSO N:~clanal, qUI!' lnsmul
re;)ustcs UIJitlab stmestrais. TJim~m ~o erio
bendlcJJidoS os runclonirlol
pllbi!Cil:'lr,.BldO!Ip!!liiCJ,T,

Ontem toJdJVul.ldtHIIndJ.
C.NIIC/onJIII'h!~l/0
CMsumldDt', o taldO,INPC d9
QUIII ouvlterTIO$ ta.u muno
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A lnrormaçJo t di!' fonte
otlcllll, acrescentando QUt o
problema dos serYICiores
p(lbllcos re&Jdos pela CLT cst;\, cm estudo no Dasp cn·
quJinlo que Jl sJtu.aclodol
trabalhadores apostntJidos
estj stndo obleto de e:umC!
peJoMJnlsll!rlodaPreYldeDela SO.:IJII, O principal problcm.11. e<~m c:.ue o Govt;rno se
dcrront• dl~ respl!'ilo Jl fllltl
de rcc:unD$ PJirJI estender 01
bend(clos dJI IIOYI polltlCJI

.s.a

19.000

:24,(100

.JtareJII•~·

2-t,Ç'JJ

20000
23

57'}/
QQ

56

ovo

22 000

57 69
57.60

56 66
5!- .t5
56 29
5rJ I 5

:'Jêf.,

I? OJO

:n_ooJ

%
57 69
57 69
57 69

/4 121

13

r

Aumento

15

11.0<,0

Cot1dul~ ~t'o. que ~m
IJ..S flll'.:u d~ mCIMlr rtmdJI,

pquJ~ral/lrMll.,EktoJ

M mb que

4 731

18.000

eiJibonldo pelo IBG!~ ~o
enm do ministro De.'ttm N~
/4, do PIIUIC}IlmeD.o. em

~

3.000

15 000
/6,000
17.000

Todos os assalariados que têm data-base a panir de 1.• de novembro
serlio atingidos

SoltJrio.\
anterior
*Cr$

Solório
Novo
Cr$

56,000

65.316
66. 7'15
68.275
69 755
71.134
72.714
7J, IIY4

75 673
77.153
78 633
80 J 12
81 5~2
83.071

SfOOO

8J.551
86 030
lil Si O
BS '190

60 000

ÇQ J()Ç'

57.000

58 000

*

51 J2
51.30
51 TÇ
5]

oc

51 çy
SI CO
51.81
51,72

51
SI
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
Sü
50
50

64
56
48
42
35
28
22
15
09
04
98
ÇJ

68
83
?8

Solorlo~...., """•mbro c!• l'l71!1

AJ.., do~ .....:ltUU•l OdiT"a, l'lo ... •ró uma 1\".. c d•
produrrv!dode o ••• o~tel(•da •m ~odca o< o:.:llr.o 1

Folha de S. Paulo, 27-!0-79.

h ~~o:~ 1'0~<1 "'orO de c id•do etn negoc•a( O..s doreros • .,.
IT•oJ ••nd,{oloo QO!ronau. • d• tro~thadoreo

I

14

5935

5936

Quarta-feira 14

DIÁRIO DO CON'GRESSO NACIONAL (Se~ào II)

Para o Dieese, o índice não
poderia ser inferior a 30,2%
o

~~~rif~~fJJ~ di: ~ip~tals g:~s~I~1~~~a~s~~~~o
sendo obJeto da·pesqulsa" - a!!.rma o Dlee·
se.
_
PELO MENOS 30%

ta~d~a~~\~~ dJ.1°~~~~fargág 1 ~~~~1!1°d~n\~~~

para

qutsa
onze
que o

ro. de 2G.ti%. Com base em pes-

sam a sofrer outro tipo de tratamento di·
ferenclado em reJacâo aos trabalhadores
com data base entre malo.e outubro.
''A traves de um exemplo, a situac;ão rlca
mais clara.
que t~m data
base em
.ovembro um
reajuste de
79.' No mesmo
data base em
correçâo se·
MlnistCrlo do
Admitindo-se
mês da data
base provocarà uma
a
salarial de 7.7% na r
mln!mos (nessa faix
acréscimo de 10%, o
Igual 29,7%>. Essa porcentagem s g:l.i •
cativa e jamais sera recuperada, po!s ad·
mltlndo-se a mesma variação na correçáo
semestral futura. os trabalhadores com data,
base em abril receberão em abrll/BJ, 27% e
ós de data base em mato, receberão em
malo/8ü.279b.
OMfNIMO

"A lei apro~·ada dlspõt" que "0 Puder
Executivo ajustará ... a politica de salftrlo
-30.2%
mini mo aos objclivos desta lei". 1'ecnJ('a·
mente. o ajuslamen!o da politica de salário
de cada
mini mo à atual lei exige <;ue_ o salário mi·
mais popwosasevice·versa,
_ _nimo__seJa corrigido mensalmente. já Gne ele
se .torna valor de re!er~ncia para as
O trabalho do Dleese apresenta ainda as
eorrecões salariais. Se o sal.nrio mini mo ror
seguintes consldeoaçõcs:
corrigido somente semestralmente. a .ar:a~
NOVEMBRO A ABRIL
plltudc das r.alxasde salário ser ao di~ercr.tc>s
antes e depois da decrNaç!io dos nJ\'els de
"A nova politica de saláoios não prevlu
situações especificas Que precisariam pas·
salario mlnimo. o GUe diferenciará os
salârios conforme a ddla do reajuslamPr.to
sar por um processo de adaptaçõt"s aos condo salário mini mo. Excmp!Hlcando. ~egundo.
ceitos da nova lei. A lei determina que os
o "3.tual salário minimo, a primeira faixi
f~~á~~~.~~tsrgai~t~)~~~e}~; ~êii: f7Nt~~t~~n~ salarial
\·ai ate- CrS G.8l)-t,OO. Se o' :salário
correcão salarial de 22%. Ao estabelecer a
minlmo
·
correçAo semestral de salários e e!etuar esirá: alt~
sa correçáo somente em novembro. passa-se
haverá
c;;ue sofrerão a
a d.ar tratamento desigual aos assalariados.
mais ~ue a var ac o
"0 percentual de 22% não conseguiu ser
prtmeloa.·'
ainda adequadamente explicado, Como se
trata de corn""Ção salarial semestral, dever·
se-ra utUizar ~~ varlacáo do custo de vtd.a no
periodo de nnvembroi7H a .abrll/79. Nesse
peoiodo. o custo de vida nas diversas capitais
brasileiras cresceu, cm lermos médios pon·
derados. 24.3o,"~o F.::;sc seria um número téC·
"A nova pot Uca salarial não distribui rennlcamente acellâvel. cl<>n!ro do espírito da
de torma a ;uma".
tem o ccono·
lei. para a corrccão sat<Jrlol de J/ll/i9. Ou da
, durante en·
mista Walter f
sejo, o percentual de Z2"i. C inconsistente em contra
da chapo
Conselho Ut...
relac;!io aos proJ)ó~itos da no~· a le~islação. ao
menos do ponto de vl~ta tecnlco.
·fi's~~~~~~licg~
São Paulo. Ele
RETROAÇ.o\0
entre a torma ·

"Nove. poUtica salarial
nlto di.!. 'Tibui a renda"

ba·~s:~rrca~o~~~r,~~s /~&~~w~::sg~ d:1:~

seus sal;.irios oe<~.Juslndos em periodos ln·
rcrinrcs a sei<> meses. t;ma categoria com
reajuste em dezcmhro. r!.'cebe a correção
salat·ial dc.22% por um únieo més. enquanto
a que tem reajuste em janeiro reeeberá a
correç<lo salarial de 2:! 110 por dois mf".scs e assim por diante. Se a re~ra ~ .a correçtio scmestr.al. seria ne_ccss3rlo um perlo~o de
ad.aptacão ou retronc;:\Q dos j)OS$tvets bc·
neficlosda no ...3lcgtslnçflo.
NOVA DISTORCÃO
"A nova lcgislacãn lntrc,duz nova dlstor·
ção salnrlal. Os tr.:l.b.aihJdores cnm data

base, no periodD de novembro a abril pas-

~~~~r~~~r~o~~g~~~~1g~ec~~~=~j~~t~~~.r
Todos os economistas da chapa df' Opo.
0

~~~o Eti~~n~~~~~~~8~ E-r:~~;o Ai?:~;;

FUho e Lul"lano Coutinho, a:~m de Baretllconcordaram que o grande problem.a da no··
v a _politica salarial é o lndice çl.e prOdut!vlda·
de, uma componente<lesconheclda. Para Arbex. dlretor de planejamento das IndUstrias
Reunidas F. Matarazzo. o Jmverno ao lntro·
duzlr o lndlce de produtividade quis trnzer
ao debate pUWico uma fórmula incógnlw. e·
tmpos.<;lvel de calcular por scrores. porque
dentro de um mesmo setor. uma ou algumas
empresas. p00rm usar de pollUcas de estaK.
naç.tlo para tavestlmentos.

Novembro de 1979

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O Senador Franco Montoro
enviou à Mesa projeto que será lido na Hora do Expediente da próxima sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As leis pouco valem se por elas não zelamos todos, especialmente os que
exercem o Governo.
O legislador dispôs, com energia, sobre os crimes cometidos pelos que,
descontando do salário de seus empregados, deixam de recolher as contribuições devidas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao INPS. A
lei não poderia ser mais drãstica, mas nada nos resta senão confiar sua fiscalização aos órgãos próprios do Governo. Se estes não cumprem o dever que
lhes toca, incidem em falha grave que nos compete denunciar, apelando às
autoridades maiores para que façam cuinprir a lei.
Órgãos representativos dos trabalhadores voltam a nos denunciar abusos por parte de empregadores, aO que tudo indica em número elevado, que
não cumprem suas obrigações, locupletando-se de recursos que não são seus.
Prática está já constatada pelo Ministro Jair Soares, cm proporções alarmantes, tornando-se urgente ação a mais drástica do Governo contra esses empregadores inescrupulosos.
É preciso, assim, que determinações superiores ponham fim ao abuso,
acionando a máquina fisCalizadora, com eficiência e rapidez.
Devo aproveitar a oportunidade para algumas considerações em torno
de ofício que recebemos do Sr. Manoel Silveira da Rocha, Presidente do Sindicato de Condutores de Veículos Rodoviârios e Anexos de Niteróí. Alude ele
ao não recolhimento de importâncias devidas ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e ao INPS. Especialmente no que tange a horas extraordinárias de serviços prestados pelos motoristas, com o que se lesa o INPS e o
FGTS e, em última análise, se prejudica seriamente o trabalhador.
Denuncia, aináa, O não cumprimento de normas legais relativas a descanso, trabalho contínuo, condições diversas de trabalho, segurança, etc. que
objetivam a proteção t:into dos fqotoristas como dos passageiros. São abusos
bem conhecidos e que muitas tragédias têm provocado, inaceitável que continuem sendo praticados.
Demonstra o Presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Niterói que a mêdia dC trabalho dos motoristas, entre
nós, é de quinze a vinte anos, no mãxirriO. Há apenas cerca de 3% (três por
cento) de profissionaiS beneficiados pela aposentadoria aos vinte e cinco anos
de serviço. Os 97% (noventa e sete por cento) restantes são aposentados por
invalidez, vítimas de doenças diversas adquiridas cm função da profissão,
quando sobrevivem, pois muitos hão de morrer antes, desde que nossa média
de vida é ainda muito baixa. São dados que refletem uma triste realidade,
agravada por abusos como a jor~ada de trabalho de dezesseis horas, tão comum e a que o motorista se submete por necessidade face nosso enorme atraso social.
O mínimo que se póde esperar do Governo é que, através dos órgãos
competentes, não permita abusos e crimes generalizados, como os que acabamos de denunciar, fiscalizando com rigor o cumprimento de nossas leis.
Este o apelo que formulo, em nome de uma categoria profissional das
mais desprotegidas e exploradas em nosso País, observando que a tarefa governamental é facilitada pela dedicação dos órgãos de classe, cuja colaboração o Governo deveria buscar com empenho.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Marcos Freire.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO Senador Dirceu Cardoso.
POSTERIORMENTE.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Um acontecimento ocorrido na vida do Senado, não pode dixar de ser
Senador Agenor Maria.
registrado nos Anais de nossa Casa.
O Diário do Congresso Nacional (Seção do Senado) do dia 18 de outubro,
O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores:
traz publicado o Ato n9 32, de 1979, do Presidente do Senado, que aposenta o
Fico gfatO pela deferência, mas ·o que desejo é comunicar à Casa e ao servidor José Manoel Gomes, no cargo de Assistente Legislativo, classe ••EsGoverno que os operários das frentes de serviço do Nordeste estão com atra- pecial".
so de cinco semanas no recebimento do seu minguado salário.
Para os que não o conhecem por esse nome, posso esclarecer que se trata
Há dois dias passados, o dinheiro foi remetido para o Nordeste e o do Manoelzinho, aquele funcionário que servia na Secretaria-Geral da Mesa
DNOCS recebeu a importância de 150 f!Iilhões de cruzeiros 1 correspondente e que se distinguiu pela postura, pelo tratamento respeitoso e ameno com que
a débito do Governo para com aqueles operários.
recebia a todos.
Era um funcionário exemplar que podia dar aulas de urbanidade, de
O que desejo é solicitar de Sua Excelência o Senhor Presidente da República que autorize o imediato pagamento daqueles operários, pois muitos Compostura e de bem servir.
deles estão passando fome e o dinheiro jã se encontra no banco.
Manoelzinho foi admitido no Senado Federal, por Ato da Assembléia
Constituinte, em 29 de maio de 1946, no cargo de Servente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O Diretor~Geral, à época, o Dr. Júlio Barboza de Mattos, o designou encarregado da garagem, função que exerceu durante 8 anos quando foi servir
no Gabinete do Presidente Senador Melo Viana, continuando a servir à Presidência na gestão do Presidente Marcondes Filho.
Dali saiu requisitado pela Diretora do ?essoal, D. Ninon Borges Leal,
sendo lotado na Secretaria-Geral da Mesa em 1973, onde permaneceu até
agora. Seus méritos funciOiiaiS-ticã"ram registrados pelas inúmeras promoções
"por merecimento" e em depoimentos escritos de todas as autoridades a quem
~erviu.

Agora, após 33 anos lfiiritCrruptos -dê -trabalho prestado ao Senado Federal e, com mais de 45 anos ao Serviço Público, ele vem de ser aposentado,
não sem saudades para seus amigos e admiradores.
Não eram seus admiradores apenas os funcionários da Casa, mas os Senadores que sempre receberam dele um tratamento atencioso, amigo, exemplar.
Dez dias depois de aposentado vítima de-uma operaçiio-ddiC3.da, José
Manoei Gomes deixou o nosso convívio, recolhendo-se no silêncio da morte.
Eis a razão por que, em nome de casa e da Mesa, deixo aqui minhas palavras de admiração e respeito péla vida funcional de José Manoel Gomes, funcionário exemplar que deixou entre seus amigos, somente saudades.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A Presidência comunica que,
em virtude da realização de sessão solene do Congresso Nacional amanhã,
dia 14, às 15 horas, em comemoração aos 90 anos da Proclamação da Re_
pública, não haverá sessão ordinária no Senado.
Assim sendo, designo, para a sessão ordin~ria do_ çlia 16, sexta-feira próxima, a seguinte

Manaus, com avodificação introduzida pela Lei n9 1.138, de 23 dejurihode
1972, do mesmo Município.

-8Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 21, de 1979 (n' 1.328/75, na Casa de origem), que altera
a redação do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971, tendo
PARECER, sob n• 862, de 1979, da Comissão de
Redação, oferecendo a redação do vencido.

-9Discussão. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 267, de
1976, do Senador Itamar Franco, que estabelece critérios para a aprovação de
projetes florestais, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade;
- de Agricultura, contrârio; e
- de Finanças, favorâvel.

-toDiscussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da Juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n• 355, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta dispositivo à
consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob n• 602, de 1979, da Comissão:
- df. Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
-11-

Discussão, em primeiro turno, (apreciação preliminar da Juridicidade
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
ORDEM DO DIA
n9 192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que confere aos vendedores au-ltônomos o direito ao 139 salário, e determina, outras providências, tendo
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
Discussão, úiiTuiiO-Unico, da Redação final (oferecida pela Comissão de
-de Constituição e Justiça, pela Injuridicidade, com voto vencido, em
Redação em seu Parecer n9 864, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n9 J90,
de 1976 (n• 3.044/76, na Câmara dos Deputados), que introduz parãgrafo no separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos senadores Franart. 84 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da incompatibilida· co Montoro e Raimundo Parente.
de prevista no caput do artigo os Vice-Prefeitos Municipais.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às /8 horas e 40 minutos.)

-2DiscussãO, em turno úniCo, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n• 868, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n• 104,
de 1978, do Senador Orestes Quérciã.; que acrescenta parágrafo único ao artigo 476 da Consolidação das Leis do Trabalho.

-3Discussão, em turno único, da Redação rimil (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 869, de 1979), do Projetode Lei do Senado n•
33, de 1979, do Senador Marcos Freire, que revoga o item VIII do art. 530 da
consolidação das Leis do Trabalho.

-4Discussão, em turno úniCo-;·-·aa Redação final (oferecida pela Comissão
de redação em seu Parecer n9 867, de 1979}, do Proj_eto de Lei do Senado n9
107, de 1979, do Senador Franco Montoro, estabelecendo que a atualização
de tributos não poderá exceder o índice oficial da correção monetária.

-5Discussã.o, em tUfnO único, da redação final (oferecida pela Comissão de
redação em seu Parecer n' 865, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n• 168,
de 1979, do Senador Nelson Carneiro: que alleia o ait. 42 da Lei das contravenções penais, a fim de aumentar a multa pecuniária ali prevista.

-6Discussão, em túrno único, da Redação final_ (Oferecida pela Comissão
de redação em seu Parecer n• 866, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n•
217, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, queTcrescenta item V ao art. 48
do Código Penal, para considerar circunstância atenuante da pena o fato de
ter sido o Agente Menor abandonado.

-?Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 863, de 1979), do Projeto de Resolução n• 99,
de 1979, que suspende a execução do§ I' do Art. 212 e do art. 215, ambos da
Lei n9 1.125, de 27 de outubro de !971, que instituiu o código tributário de

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PEDRO SIMON
NA SESSÃO DE 12-il-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Virá amanhã a: esta Casa S. Ex• o Sr~. Mi~istro da Justiça. Virâ a esta
Casa convocado que foi pela Comissão Mista que trata do problema da reforma partidária. Dependes~e do MDB, neste dias estaríamos nós não apenas
ouvindo S. Ex• o Sr. .Ministro, mas juristas e políticos interessados na causa
da organização partidária. Mas a ARENA é majoritâria. Tão e exclusivamente concordou na vinda do Ministro a esta Casa.
Virá, amanhã, expor os motivos do seu projeto. Digo seu porque, embora do Governo, a imprensa e a ARENA toda, ambas fizeram questão de sa·
líentar que S. Ex• é o mentor político desse projeto.
H3verâ S. Ex• de explicar o que Os juristas, através de amplo debate pelas
páginas da imprensa brasileira, têm afirinado: não pode o Governo, através
de um projeto de lei, extinguir os Partidos políticos. Não pode extinguir os
partidos políticos, através de projeto de lei, porque a Constituição é muito
clara nesse sentido. Apesar de uma colcha de retalhos, a Constituição afirma
taxátlvainente no art:-153, § 28: .
~

§ 28. É assegurada a liberdade de associação para fins lícitos.
Nenhuma associação poderâ ser dissolvida senão em virtude de decisão judicial.

Os partidos políticos jâ estão constituídos. E se jã estão constituídos não
podem ser dissolvidos senão por decisão judicial.
O § 3• do art. 153 da Constituição diz:
§ 39 A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
.. perfeito e a coisa julgada.

o § 2• diz:
§ 29 Ninguém serã obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
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Haverá de se argumentar: mas o Governo está, exatamente, usando a Lei
para extinguir partidos políticos. Logo, ele pode. Haverá de se dizer, corno
disse o Senador Sarney através de Jornal do Brasil:
"Em nosso Direito pufo os partidos são pessoas jurídicas de
Direito Público e não Privado. São algo como uma autarquia, pois
recebem fundos públicos e nisso podem ser extintos, como extintas
podem ser repartições públicas, por lei."
Afirma o Presidente da ARENA. Parece mentira, mas essa afirmativa é
feita pelo Presidente da ARENA. Os partidos políticos são como autarquia.
O GovernO pode extinguir ou não eXttn.gUlr uma autarquia; logo, o Governo
pode extinguir ou não exinguir um-partido político.
O absurdo é tão grande, o absurdo é tão exagerado que custa a crer que o
jurista, que o ilustre políticO presidente_ de um Partido faça essa comparação:
um partido político é igual a uma autarquia.
O Governo pode entrar com tiin ·prójeto de lei extinguindo uma autarquia; logo, pode entrar com um projeto de lei extinguindo um partido políti-

co.
O Sr. Hiiiiiberto Lucena (MDB nobre Senador'L _____ _

O SR. PEDRO SIMON (MDB -
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PB) -

V. Ex• permite um aparte,

RS)- Pois não.

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Enquanto o presidente da
ARENA assim se expressa, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Dr. Seabra Fagundes, em entrevista à imprensa, diz textualmente:
"Os partidos têm personalidade de Direito Público, mas isso
não signifiCa que eles -possam ser àtintos ou que não gozem de garantias co"nStitucionãis quantci a sua sobrevivência. Mesmo em sen~
do pessoa jurídica de Direito Público, isso- não sigil.ifica que o legislador ordinãrio não tenha restrições à sua atuação. Uma fundação
institUída pelo poder público municipal, por exemplo, ou uma autarquia municipal, a União n-ão--pode, por lei ordinâria extinguir,
porque é um direito do município manter a sua autarquia enquanto
quiser."
Então, eu diria: é um direito do partido
quanto quiser.

manter~se

em _f~ncionamento en~

O Sr. LomantoJúnior (ARENA- BA)- ... e o Governo sentiu que ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Estamos em um ciclo revolucionário ou estamo-s ·em pleno estado de direito?
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me concede o aparte, e
prosseguirei, porque tenho prazer, ainda temos meia hora, e é uma honra,
para mim, apartear V. Ex•

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Obrigado.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Agora, por favor, deixe-me
concluir o meu raciocínio, porque não tenho o talento de V. Ex• O Governo
- e essa rrase não é do Governo nem é minha, essa frase é do MDB. Eu ouvi,
durante muito tempo, na outra Casa do Congresso, dizet:Ido que o Governo
tinha imPosto uma camisa de força no chamado bipartidarisnlo. Como eu
sempre fui pluripartidarista, sempre acfiCi que atraVês do pluripartidarismo o
sistema democrático funcion·a com mais amplitude, abriga correntes de oPinião as mais diversas- e nós estamos vendo aí, praticamente, mal se falava,
mal se falou em dissolução de partidos, e os partidos, praticamente, se autodissolveram. Eu ouvi na outra Casa, numa sessão do Congresso Nacional,
um aparte que não foi público, mas que não me pediu reserva, de um ilustre
correligionário de V. Ex•, d6 um dos mais brilhantes correligionários de V.
Ex• e um dos homens por quem tenho urna grande admiração nesta Casa, que
é o Deputado JG de Araújo Jorge. O aparte é um poucO duro, mas vou citá-lo
exatamente como S. Ex• me transmitiu: "O MDB é Um defunto insepulto, jâ
cheirando mal, que o Presidente Ulysses Guimarães insiste em não enterrar".
Terminarei já o meu aparte, mas V. Ex• sabe que, a esta altura os pai-tidos
praticamente, antes mesmo da aprovação da lei, já estão dissolvidos, com
correligionários de V. Ex• no PTB, correligionários no PI, correligionários
meus no PI. Praticamente cada um já tomou sua posição. Sinceramente, creio
que todos nós estamos satisfeitos, porque estamos saindo daquela camisa-de~
força, que era o bipartidarisrno, e cada um de nós vai se Posicionar ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agradeço o discurso de V. Ex•
mas quero dizer.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Vejo que V. Ex• tem pavor
em dialogar comigo ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não!

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Tem toda a razão o ilustre

O Sr. LomantoJúnior (ARENA -BA)- Vejo que não há recíproca de

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil; é um absurdo a afirmativa de
que, por uma lei, a maioria eventual pode extinguir a minoria. Imaginem um
projeto desses em qualquer parlamento democrata do mundo. Não dã nem
para imagiiiar. Não dá para imaginar Que a Primeira Ministra da Inglaterra
enviasse ao parlamento britânico um projeto de lei extinguindo os partidos
políticos, ou extinguin-do o Partido Trabalhista. Não dá para imaginar o Pre~
sidente Carter enviando ao CongreSso amCi-ícàriO um projeto de lei extinguin~
do os partidos políticos. Mas, aqui pode, não pela essência da norma legal,
mas pode pelo absurdo da força da maioria que peilSa, em sendo maioria,
pode legislar à revelia do aspecto jurídico e à revelia da vontade da Nação.

V. Ex• a mim, eu que me honro de apartear V. Ex• Vou_terminar meu aparte.
Os partidos já se dissolveram. V. Ex• jã tem seu caminho tomado, eujâ tenho
o meu, o DeputacJo Marcos Freire já tem o seu. Alguns, porém, estão em
terríveis dificuldades. Portanto V-. Ex• não malsine o Governo por isso, por·
que se o MDB não quiser se dissolver, é só colocar n3 frente a palavra partido, ficando Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e não será dissolvido.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite um aparte, nobre Se-

nador?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador Pedro Simon,

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agradeço a V. Ex• a honra do
"discurso" proferido, mas quero dizer que se há defunto, ele tem duas causas,
ou morreu de morte natural ou foi assassinado. Em termos de MDB, se houver um defunto, de morte natural ele não morrerá; Com o nosso voto ele não
morrerá. Não sei se morrerá com o vo"to de V. Ex•.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- A expressão não é minha, é
do Deputado J. G. de Araújo Jorge.

eu o ouço sempre com muita atenção e com muito respeito, porque sou um
admirador do talento de V. Ex• Sabe V. Ex" que os nossos partidos foram
criados em função da própria Revolução de 1964 e dentro do direito da revolução, V. Ex• sabe muito melhor do que eu, que não sou jurista, que a revolução gera direitos; dissolveram~se os partidos políticos e impuseram - a ex~
pressão é exata - impuseram dois partidos, cujos nomes não tinham nem o
nome de partido; eram uma aliança e um movimento. Nós, aiilda, estamos
dentro desse ciclo revolucionârio.

que ninguém do MDB é contrário aO pluripartidarismo. Mesmo porque nós
do MDB, que integramos a Çomissão Mista, nós do MDB apresentamos a
proposta mais ampla e mais geral, mais abrangente no sentido de que se permita total e absolutamente a organização de tantos partidos políticos quantos
se desejarem neste País. Tanto quantos quiserem. -

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Ainda?! O Governo disse que

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Nós facilitamos o máximo. 1:.

jã passou.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Será que não é outro golpe, af, a
caminho?

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Tudo isso já passou!
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Se V. Ex• quiser me ouvir,
chegarei até lá. i: verdade que já não temos mais nenhum ato óe exceção, es~
tamos em pleno estado de direito ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Pronto! Que contradição!

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Quero dizer, Sr. Presidente,

O Sr. Marcos Freire (MDB -

PE) -

Muito bem!

o substitutivo apresentado pelos integrantes do MDB na Comissão Mista.
Não se diga que o MDB é contrário à criação de novos partidos. O MDB não
aceita é que seja extinto pela ditadura da Maioria nesta Casa, que vai votar
contra a Constituição,- contra aS normas jurídicas, contra o -que é:: normal, o
que é legal. Vai votar pela força aquilo que ele não tem direito como Partido
majoritário.
Dizem os nobres Senadores e Deputados da ARENA, diz o projeto, na
sua especifiCação-, que faltaram os críticos, ao longo dos anos, à lei vigente.
apontando como autoritária e responsável pela inautenticidade dos partidos
políticos- ARENA e MDB. Por isso se negava apaixonadamente a restau-
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ração do pluripartidarismo, meio preconizado como adequado à plena retificação e expansão do quadro partidário.
Quero dizer que as críticas quC eram feitas ao sistema partidârio é ao bipartidarismo. Buscava-se o pluripartidarisn:'?· Mas_ a crítica maior que se faz
ao sistema partidãrio é quanto à inautenticidade _qUe o Governo dâ aos dois
partidos. E isto, no projeto do Governo e nas irltençÕes do Governo, continua através da proposta por ele apresentada. A crítica que se faz à ARENA é
menos à ARENA por ser apenas dois Partidos- ARENA e MDB- mas e à
ARENA por ser um partido sem vontade própria; por ser um partido sem autoridade; por ser um partido sem decisão; por ser um partido que não escolhe
governador, que não escolhe presidente, que não escolhe nada, apenas homologa.

O Sr. Lomanto J6nlor (ARENA- BA)- Eu não aceito insultos de V.
Ex•; eu não aceito insultos corno Líder da ARENA. s·e. V. Ex• pertetlce a um
partido de honras livres, eu também pertenço!
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Hã poucos instantes
perguntava-se à ARENA qual será o destino da sublegenda e os Senadores da
ARENA respondiam que ainda não tinham idéia, que ainda não sabim qual
era a posição do GOvei"r:io COm relação à sublegenda. Os chamados Senadores
dissidentes da ARENA estavam a perguntar qual a resposta com relação à
sublegenda. O Governo aceitará sua extinção o ridículo de partir para o pluri~
partidarismo e manter~se a sublegenda; o escândalo de partir para o pluripartidarismo e permitir-se a sublegenda.
O Sr. Lomanto J6nior (ARENA -
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O Sr. Lomanto Junlor (ARENA - BA)- Ou V. Ex•, me concede o
aparte, ou eu vou rrie retirar e deixo V._ Ex• falar sozinho.
O SR. PEDRO SIMON (MDB -

RS) -

Pois não.

O Sr. Lomanto Junior (ARENA- BA)- V. Ex• não pode negar ao
Governo o direito de criar seu próprio Partido. Eu, por exemplo, vou ficar
onde estou, no Partido do Governo. Quero dizer a V. Ex• que estou com uma
missão talvez muito mais importante- do que a criação de novos partidos.
Não adiantará a formação de novos P'artidos e o aperfeiçoamento do sistema
democrático sem o restabelecimento das eleições diretas para Governador.
Pois eu sou o Relator dessa matéria e não perguntei, como Vice*Lfder do Governo que sou, até hoje, e o meu relatório está na sua rase conclusiva, não perguntei a nenhum membro do Governo qual era sua opinião, se a favor ou
contra. Eu fui ler o estatuto do meu Partido; eu li as declarações do Presidente da República, eu li o programa da Revolução de 1964, e é baseado nele, c
sobretudo na grande aspiração do povo brasileiro, que V. Ex• vai escutar aqui
-e foi bom que me desse o aparte agora, pois este lugar é para diálogo, não é
para monologar - V. Ex• vai escutar o parecer de um homem de Governo,
restabelecendo as eleições diretas. Ele pode ser destruído na Comissão, mas o
Senador Lomanto Júnior, que fez a sua vida inteira passando por todos os
cargos pela vontade do povo brasileiro, vai ter a relicidade de relatar esse projeto, sem consultar e sem ouvir a ninguém, ouvindo a minha consciência, ouvindo a aspiração do povo brasileiro, restaurando a eleição direta para Governador e Vice-Governador no País.

BA) - Permite V. ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Sobre eleições do Governo,
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- No entanto a resposta que os sobre eleição direta para Governo de Estado, o que temos de concreto até
Senadores da ARENA davain era: ainda não temos a palavra oficial do Go~ agora: I) o Governo Votou, nesta Casa, Contra a emenda do Senador Franco
Montoro. Por duas vezes sobre a criação das eleções diretas, o Governo, nesverno, ainda não sabemos como o Governo haveiá de decidir.
ta Casa, votou contra ...
O Sr. Lomanto J6nlor (ARENA- BA)- fi sobre este assunto, Ex•, não
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Sem dúvida, contra o voto do Sedeixe passar a oportunidade. Serei rápido.
nador Lomanto Júnior, quando Deputado ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A rapidez não é o estilo de V.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Não me lembro; sei que a
Ex• porém jã lhe darei o aparte.
ARENA votou contra. Este projeto, o que tem de concreto? Primeiro, extinO Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Se passa a oportunidade, eu gue os partidos. Segundo, cria mil dificuldades para criar novos partidos.
não poderei dar o aparte.
Terceiro, traz implícita a prorrogação dos mand:itos de Prefeitos a Vereadores;
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Infelizmente diziam os Sena· Quarto, prorrogando os mandatos dos Vereadores, estã criando o Colégio
dores da ARENA; nós não podemos dizer qual será a resposta com relação Eleitoral para 1982, porque o mesmo Colégio Eleitoral ~e 1978, com a prorrogação dos maildatos, pela lei atual, estã constituído para 1982. Isto estã no
ao que quer e o que deseja o Governo.
projeto. 1: a parte concreta.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um aparte?
Com relação ao parecer do ilustre Senador da Bahia, eu tenho o maior
Assim passa a oportunidade de apartear V, Ex•!
respeito por S. Ex•, mas vejo aqui no jornal as declarações do Ministro da
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Já darei o aparte a V. Ex•. Justiça:
Nesse sentido, sobre o que tleseja o Governo, ele diz na sua mensagem
••petrônio: Eleição direta só será estudada em 1981. O Ministro
que a abertura das estruturas partidárias é indispensável, a livre iniCiativa e a
da Justiça, Petrônio Portella, disse ontem que a realização ou não de
conseqüente opção de todos, cumprindo ao Governo apenas cuidar da fundação
eleições diretas para os governos estaduais em 1982 só será analisado seu próprio partido, sem qu3Jquer int~rferência que seja iinpet"tinenda em 1981, quando a nova estruturação partidãria estiver pronta."
te. O que o Governo objetiVa com o projeto é criar condições legais para que
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Eu vou dar a resposta ao Mia realidade flua normalmente sem obstáculos, e os políticos venham a conse~
guir os partidos fazendo-os nascer de idéias, Mas o que realmente pretende o nistro Petrônio Portella. V. Ex• vai ouvir a minha ...
Governo é cuidar da criação do seu próprio partido.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) - Poderã ser a resposta de V.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite V. Ex•, agora, um Ex•. Mas a resposta da tradição da ARENA, nesta Casa tem sido aquela de
dizer sim às decisões do Governo. Eu posso dar uma resposta igual à de V,
aparte?
Ex• ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Deixe-me explicar primeiro o
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• não quer uma respos·
que quer o Governo. O Governo deixa claro qual é o seu objetivo.
ta?
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Assim é monólogo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Eu fui Presidente da Comissão
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) -O Governo deseja criar seu Mista que extinguia a proibição de eleições nas âreas consideradas estâncias
próprio partido.
hidrominerais. O Relator, que era da ARENA, votou favoravelmente ao
projeto de lei. Fomos para o Plenário. Quando-chegamos no Plenário. não
O Sr. Lomanto J6nlor (ARENA - BA) - fi claro.
houve quorum e o projeto foi arquivado por decurso do prazo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) Parece-me que os homens que
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um aparte?
apóiam o Governo podem criar o partido de apoio ao Governo, mas não par~
tido com personalidade própria, mas não partido com programa próprio,
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Responda V. Ex• ao Ministro
mas não partido com idéias definidas próprias. A filosofia de partido do Go- Petrônio Portella.
verno continuará, porque o Governo é quem estã diúmdo qUe ele haverá de
cuidar da criação do seu próprio partido, logo o partido é partido do GoverO Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Eu tenho o prazo até o dia 30
no, e não é o GoveTno que estã no pOder em nome do Partido. A filosofia de novembro para dar o meu parecer sobre várias emendas. Por isso eu pedi
através da qual a ARENA até hoje não pode ter vontade própria, mas sempre prorrogação, porque são várias emendas de respeitávçis colegas desta Casa.
reflete a vontade do Planalto, na proposta do Governo, na própria Mensa- São cinco ou seis emend~s que versam sobre matérias as mais distintas, inclugem Governamental, é ele quem repete, o Governo estã cuidando de criar seu sive sobre problemas que afetam a lei Ordinária. Tenho prazo até o dia 30.
próprio partido.
Ainda teria a prerrogativa de pedir a prorrogação por mais oito dias, mas iria
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desaguar no recesso parlamentar. Não haverâ pedido terreno que possa me
convencer a ultrapassar o dia 30. V. Ex• estâ convidado para assistir o meu relatório, possivelmente entre os dias 20 ~ 30, porque não chegarei até o dia 30,
favorâvel às eleições diretas.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Garanto a V. Ex• que este projeto não serâ votado este ano.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- O prazo deste projeto é até 26
de novembro.

O SR. PEDRO SIMON (MDB -
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nio ou pelo General Golbery, para impedir que o nome MDB voltasse a ser
usado. Então a fórmula de impedir o uso do nome MDB foi a exigência da
palavra partido, como se a palavra partido determinasse a existência de um
partido, como se a UDN não :: .,;.Sse sido um partido, apesar de ser urna
união; como se, no mundo inteiro, os diversos aglomerados partidários existentes sem o nome de partido, a União Cívica Radical na Argentina, não fos~
se um partido, independente da não existência da palavra.
Mas, a palavra tem um objetivo. Aliás ela é completa e o ilustre Senador
Humberto Lucena chamava a atenção:

RS) -Não serâ votado pelo Con-

··na denominação constarã, obrigatoriamente, o nome de partido, com os qualificativos seguidos da sigla".

O Sr. Lomanto Junior (ARENA-- BA)- Posso assegurar a V. Ex• que
serâ votado na Comissão, a não ser que a Comissão se reúna; mas o meu
parecer esta rã lã. Jâ vârias declarações de votos; a Comissão vai se reunir. Tenho a impressão que a grande surpresa de V. Ex• é ver o meu parecer aprovado por unanimidade pela ComisSão Mista desta Casa.

É uma tentativa de impedir, por exemplo, que o MDB use o nome de
PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Até isto a _genialidade do Sr. Petrõnio Portella com o Sr. Golbery buscam para a sua chamada
democracia relativa.
Mas, tem mais, Sr. Presidente: esse projeto ~raz algo que considero a oficialização do que pode ter de pior em uma campanha eleitoral, o que pode ter
de pior na organizàção partidãria, é a alteração do seu art. 95.

gresso este ano.

O SR. PEDRO SIMON (MDB -

RS) -

E pelo Plenãrio?

O Sr. Lomanto Junior (ARENA- BA)- Acredito que pelo Plenãrio.
O SR. PEDRO SIMON (MPB -

RS) -

Ainda este ano?.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Acredito, não sei se haverã
tempo. Mas, dentro dos prazos regime11ni.is, eu cumprirei religiosamente.
Pelo contrârio, não esgotarei o prazo regimental. Teria direito a pedir mais
oito dias para dasaguar e só dar o meu Pl!lrecer no ano que vem; mas darei
este ano, antes do dia 30,jã adiantando a V. Ex•, favorãvel ao projeto e com a
certeza absoluta de que terá o apoio da ARENA. Não sei se o MDB apoiarã.
Hoje, começo a desconfiar, depois que o MDB estâ querendo o bipartidarismo, está defendendo tes~s que ontem combatia, começo a desconfiar que não

terei o voto do MDB na Comissão Mista.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Garanto a V. Ex• que este projeto não será aprovado este ano. E com relação ao ano que vem, entre a
emoção de V. Ex• e a tradiç~o desta Casa com relação à ARENA, lamentavelmente tenho que ficar com a tradição.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sou um homem da ARENA
e não aceito as acusações de V. Ex' Não quero acusar o MDB, a quem respeito, inclusive a V. Ex•

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Aliãs, estã aqui a manchete do
Ministro da Propaganda, ou das Comunicações, como se queira dizer: "O
Presidente FíE;ueii'edâ já mericionoii ci desejo de que as eleições para Governador em_ 1_982 sejam diretas. Mas devo dizer: não hã nenhuma decisão definitiva nesse sentido e muito menos data para que o projeto seja enviado ao
Congresso Nacional". É a palavra do Sr. Earhat, o Ministro da Publicidade,
da Propaganda, o homem responsâvel pela SECOM. Quem está falando não
sou eu.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Tenho muito respeito pelo Sr.
Said Farhat, aliás da mesma origem de V. Ex• tenho muito respeito por
S. Ex•, mas quando ao meu problema de consciência, o Sr. Said Jarhat não ê
oráculo para mim. Se V. Ex• ler aí uma declaração minha de que eu vou pedir mais oito dias para que o projeto seja aprovado no próximo ano, aí sairei
realmente desta Casa cabisbai"xo, porque não tive a autoridade moral de honrar o mandato com que o povo me mandou para aqui e que hei de exercer ajudando o Governo, apoiando ao Governo, servindo ao Governo, mas servindo, acima de tudo, a minha consciência. E o Governo quer as eleições diretas
em 1982. O P_residente Figueiredo terrt cOmpromisso. O meu partido tem
compromisso e a revolução de 31 de ma_rço tem compromisso. V. Ex• pode se
preparar, se jâ é candidato a Governador, para disputar, em 1982, as eleições
diretas. Eu jâ fui Governador; estou apenas me preparando para, nesses oito
anos de mandato, exercê-lo na plenitude, obedecendo sobretudo e acima de
tudo aos ditames da minha consciência.--

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- O§ 1' do art. 5• é realmente
impressiomi.ti{e_:
.. Da denominação constarã obrigatoriamente a palavra parti-

do".
Chamo atenção a um Partido cujo Presidente é o Sr. Senador José Sar~
ney, que veio da União Democrática Nacional. O autor êo Sr. Petrônio Portella, que veio da União Democrãtiça_ Nacional. Para a determinação de que
a palavra Partido seja uma exigência, é claro que todos sabem o motivo. É
que foi a fórmula engendrada, não seí se pelo Sr. Sarn_ey, pelo Senador Petrô-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Eu gostaria de lembrar a V.
Ex• qUe temos uma sessão do Congresso Nacional, marcada para as 18 horas
e 30 minutos.

O SR. PEDRO SIMON (MDB -

RS) -

Pois não.

As verbas partidárias constarão de doações até 500 salários mínimos, facultada a redução de um cálculo para imposto de renda.
O jornal O Globo, que não se sabe como, no dia anterior, publicou a matêria, quase que lia sua íntegra, falava eni 200 salários mínimos. No dia seguinte, a imprensa realmente confirmou que, originariamente, seriam 200 salârios mínimos, mas que foi altera:do e aumentado para 500 salãrios mínimos.

500 salãrios mínimos deduzíveis do Imposto de Renda.
Se haverâ de dizer: mas isso é permitido a todos os partidos que se haverão de formar. Respondo eu: isso é praticàmente garantido ao partido oficial
e praticamente proibitivo ao partido da Oposição.
Num regime de exceção, num regime como esse que temos pela frente,
quais serão as pessoas que haverão de dar 500 salârios mínimos para um partido da Oposição, 3 milhões de cruzeiros, e haverão de descontar na sua declaração de Imposto de Renda, sabendo que ele empresârio, que ele profissional
liberal, ele pessoa física, haverã de ter o fisco permanentemente contra si? Em
compensação, quantos serão aqueles que haverão de entrar com essas verbas
e dar e fazer questão de dar ao Partido oficial, na expectativa de que serã uma
maneira, inclusive, de que quem fiscalizar a sua declaração de Imposto de
Renda fazer vistas grossas para irregularidades que possam ter.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- ~capaz que seja funcionãrio
do MDB ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não, Sr. Presidente. O que tinha que ter, aqui, era uma verba orçamentária a ser distribufda proporcionalmente a todos os partidos políticos, porque, se vai ser descontado do Imposto
de Renda, é uma verba do povo. É uma verba que vem de todo contribuinte,
porque se deveria ir para o orçamento da {]nião via imposto de renda, é uma
arrecadação da Nação. E, se é uma arrecadação da Nação, na hora da distribuição, deveria ser feita eqifitativamente entre todos os partidos políticos.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Para o Fundo partidârio.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Para o Fundo partidãrio, que
jã existe, só que com verbas ridículas das multas eleitorais. A este Fundo se
deveria destinar uma verba fixa, determinada, não muito grande e nem muito
pequena, mas a necessária, a justa para todos os partidos políticos.
Esse projeto, Sr. Presidente, traz, no seu âmago, a coincidência dos mandatos e, na coincidência dos mandatos, eleição de 4 em 4 anos, traz aquilo que
considero de pior a nível de futuro: haveremos de ter eleição para Vereador,
para Prefeito, para Deputado, para Senador, talvez para Governador, no
mesmo pleito.
Haveremos de ter eleição, onde a eleição municipal haverá de se impor a
todo o debate, como é tradicional. Haveremos de ter eleições, onde o debate
Serã travado a nível mu-fücipal, porque a caravana dos candidatos estaduais e
federais poderâ passar, talvez, uma vez em cada município, enquanto candidatos a prefeitos e candidatos :i vereadores, durante seis meses, estarão fazendo a campanha de casa em casa.
O' debate não--sê{ã dos temas nacionais, o debate não serâ das grandes teses de interesse nacional, mas apenas dos problemas municipais. Haveremos
de ter uma eleição, onde o debate e onde a busca do voto se tentarã dificultar,
porque ...
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O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Coincidência? Não vi isso em lei, sem as dificuldades milhares criadas pelo Sr. Petrônio Portella, mas ao
nenhum lugar.
contrário, numa facilidade total e absoluta, os partidos poderão ser criados,
imediatamente. Para isso não precisa extinguir o MDB.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)~ A prorrogação estâ implícita,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Lembraria ao nobre orador,
nobre Senador, porque no momento em que se diz que o ano que vem teremos todo ele feito em cima da organização partidária, implicitamente, votan- Senador Pedro Simon, que o tempo de S. Ex• já estâ esgotado e que teremos
do esse projeto, não teremos eleições municipais ho ano que vem. Por outro uma sessão do Congresso Nacional, às 18 horas e 30 minutos.
lado, hâ um artigo que não consigo entender, até hoje, talvez amanhã, o SeO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agradeço a tolerância de V.
nador Petrônio Portella, vindo a esta Casa, explique à Comissão e a todo o Ex' e encerro, esperando, como toda Nação estâ esperando, a palavra do auparlamento pela sua importância e pelo seu significado.
tor intelectual do projeto, Senador Petrônio Portella, amanhã, nesta Casa.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Também diziam que não tinham
nada em relação à extinção dos partidos. Há seis meses atrás, diziam: ~·não
tem nada" e, no final, confirmou-se o que se dizia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha). Eu gostaria que V. Ex• concluísse o seu discurso, pois temos urna sessão do
Congresso nos aguardando.
-O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Jâ encerro, Sr. Presidente,
agradecendo a V. Ex• a gentileza e pedindo desculpas.
Será de um ano o mandato dos primeiros diretórios eleitos. Serâ de um
ano o mandato dos primeiros diretórios eleitos. Por que um anO? Por que um
ano? Isso quer dizer: levaremos o ano que vem, 1980, organizando os partidos
e levaremos o ano de 1981 renovando os diretódos municipais. estaduais e
nacional, porque o primeiro mãndato dos diretórios municipais, estaduais e
nacional eleitos, ou dos partidos que se organizarem, terâ a duração de um
ano apenas. Aí, a afirmativa do General Goibery do Couto que á Imprensa
publicou_: "Os políticos vão ter muito com que se distraírem, após a apro~
vação desse projeto". Realmente, serão dois anos: 81 e 82. Ano que vem, organizando os Diretóríos; 82, organizados Os Oiret6rios, partindo para a renovação dos Diretóríos, Porque o mandato é --de Um ano apenas.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Vejo que V. Ex• é profeta.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não sou profeta; apenas, leio
o artigo da lei. Será de um ilno o mandãdO dOs primeiros Diretórios. V. Ex•.
naturalmente, ainda não teve tempo para ler a lei.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA -

BA) -

Jâ li vãrias vezes.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Porque se tivesse conheceria o
art. 7º: "Será de um ano o mandato dos primeiros Diret6rios eleitos". Será de um ano! Se eles serão constituídos dentro de oito meses, da aprovação da lei, eles serão constituídos no ano que vem- um ano da sua consti~
tuição. Esgota-se o prazo, e terão de ser renovados, em 1981.
O Sr. LomantoJúnior (ARENA- BA)- Vejo que V. Ex• não leu a lei e
posso dar o meu voto antecipado. Sou favorável.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A h! Favorãvel à coincidência?

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Antes de V. Ex• encerrar,
quero cumprimentá-lo, pois V. Ex• hoje me deu a honra de apartd.-lo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB Presidente. (Muito bem!)

RS) - Era o que tinha a dizer, Sr.

DISCIJRSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDOSO NA SESSÃO DE 12-11-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A bancada capixaba, integrada pelos Senadores Moacyr Dalla, ViceLíder da ARENA, e pelo Senador do MDB que ora ocupa a atenção da Casa,
e por Deputados Federais, compareceu hoje, às 3 horas da tarde, ao auditório
do Ministério da Educação e Cultura, para assistir à posse do Magnífico Rei~
ter da Universidade Federal do Espírito Santo, Dr. Rômulo Augusto Penina,
o nono reitor que dirige as átividades daquela Universidade, desde a sua fundação.
Lá tivemos a opoitunidade de Oúvir,_ ao empossar o Magnífico Reitor, a
palavras do ilustre Ministro da Educação, Dr. Eduardo Portella, que, numa
breve e incisiva alocução, traçou para os presentes o quadro universitário
brasileiro e definiu a significaçãO da univefSidade na coitjuntUra social. cultural de nosso Pais. E, agradecendo a nomeação, o Doutor Rômulo Augusto
Penina teve, também, palavras de definição da atívidade universitária, à qual
está ligado durante todos os anos como professor universitário que é, traçan~
do, Sr. Presidente, os rumos entre a universidade antiga e a universidade moderna, palpitante, ativa, participante; em que Sua Magnificêncía mostrou os
rumos de sua atuação.
Portanto, Sr. Presidente, assistimos o"rÚem, a Bancada Federal do Senado e da Câmara, a representação da atividade espírito-santense na capital, os
passos desse moço que acompanhou desde 1961 a nossa luta na Câmara Federal, na época, para a federalização da nossa Universidade. E Sua Magnificência acorilpanhou, como um dos professores participantes do grupo, que
lutou por aquela federalização.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Não hã nada na lei, até ago·

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouço V. Ex• com muito
prazer.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A h! É favorãvel à coincidência? Mas pensei que o protesto todo é porque V. Ex• era contrário.

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Quero, como V. Ex•,
com o povo capixaba pela feliz escolha do Sr. Presidente da
República e do eminente Ministro da Educação do nome do ilustre Professor
Rômulo Augusto Penina para a reitoria. Mas é mister, é dever de justiça
registrar o trabalho de V. Ex• para a implantação daquela luz no Espírito
Santo. Era muito jovem, mas lembro, Sr. Senador, do seu trabalho, da sua
dedicação, do seu amor pela causa educacional do Brasil e principalmente do
Espírito Santo. E devo creditar a V. Ex9•Ex•, em obséquio da verdade e fazen~
_do justiça, que foi o pioneiro, fcií, sem dúvida, quem levou a Universidade do
Espírito Santo. E devo creditar a V. Ex•, em obséquio da verdade e fazendo
justiça, que foi o piOneiro, foi, sem dúvida, quem levou a Universidade do
do Dr. Rómulo Augusto Penina, com o eminente Ministro Eduardo Portella.
E fomos a S. Ex.' reivindicar a extensão do campus universitário de Vitória
para a cidade de Colatina. E como me pa-rece que houve uma receptividade
magnífica, eu disse à minha família e aos meus familiares CJ.ue ontem, para
mim, parecia um dia de graças. Porque, Sr. Senador, é urna luta que, desde o
tempo de Deputado Estadual, ~e Deputado Federal e neste Casa, vârios e reiterados pronunciamentos temos feitO, solicitando para a região norte do nosso Estado a implantação de uma universidade. Ontem, após empossado o
Magnífico Sr. R~itor, o Sr. Ministro entregou a Sua Magnificência a nossa reivindicação. E, mais tarde, quando fuí comprimenta-lo, num hotel desta Capital,
tive o prazer de ouvir de Sua Magnificência de que não mediria esforços no
sentido_ de implantar em Colatina, Capital do Rio Doce, Capital do Norte do
Estado, um campus avançado da Universidade do Espírito Santo.
Congratulo~me com registro que V. Ex• faz e faço uma rogativa a Deus

ra.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Não hã nada na lei até agora.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Claro.
Mas. Sr. Presidente, infelizmente o meu tempo chega ao seu final. Mas,
gostaríamos de saber amanhã, Sr. Presidente, apesar de não ter sobre isto
uma palavra sobre o projeto, o que pensa o Sr. Ministro da.Jll:Stiça sobre as
eleições distritais.
O voto distrital, Sr. Presidente, é importante nós conhecermos se o Governo vai ou não adotá-lo, para votarmos esse projeto. Poderá se dizer- e o
Ministro da Justiça tem dito- que o voto diStrital é problema da legislação
eleitoral e não da legislação partidária. Mas, a suólCgenda também é da legislação eleitoral e não da legislação partidária, e no entanto, apesar da sublegenda ser da legislação eleitoral, o Ministro colocou, aqui, da legislação partidária, pois sobre uma palavra cofio voto distrital tem dois projetes de lei tramitando na Casa: um de autoria do Presidente da ARENA, Senador José
Sarney, e outro de autoria do Senador Tarso Outra, Relator da Comissão da
ARENA. que estudou o problema da legislação eleitoral.
Para nós, da Oposição, é muito importante corihecermos o poitto de vista do Governo, com relação à legislação eleitoral. Com relação ao pluripartidarismo, Sr. PreSidente, volto a repetir: a posição do MDB é muito clara; não
só é clara como o nosso projeto de emenda substitutiva facilita ao mâximo a
criação de novos partidos. Se depender do MDB, a partir da aprovação da

congratular~me
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"I:'odo~Poderoso ·para que esta nossa solicitação 'sej~ efetivamente realizada

pap a grandeza ·do- Norte do Espírito" Santo.

O SR. DIRCEU CARl>OSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
Ex•,,que registra a atuação do Líder da ARENA, na oportunidade, em favor
da nossa Universidade, solicitando uma medida justa que atende às solici:
tações e às reivindicações do pov'o do Vale do Rio Doce.
Assim, Sr. Presidente, registrO, que foi, exatamente, o reitor, que ontem
se emp_ossou aquele Professor., que acompanhou todos os passos da nossa
luta pela federalização da Universidade do Estado do Espírito Santo, que
sabe que fomos nós que preparamoS a Mensagem do Presidente Juscelino
Kubitschek, remetida ao Congresso, solicitando aquela federalização, que
foi aSsinada_ pelo Senhor Pt"esidente da República, em visita à Vila Velha no
parapeito da Escola de Aprendizes Artífices de Vila Velha. E nós acompanh"a~
mos, Deputados de então, a tramitação desta mensagem, Sr. Presidente, na
Câmara e n.o Senado, comissão por c_omissão.
.
Houve, Sr. Presidente, um fato que eu relato, não como glória da minha
vida parlamentar, mas com profunda significação para aquela Universidade.

Para efetivarnente ratificar o que V. Ex• afirma aqui estou para dizer que o
povo do Espírito Santo sabe deste episódio, a mocidade estudiosa, aqueles
que passaram pelos bancos da Universidade do Espirita Santo, seus pais, seus
familiares, sabem do débito que assumiram com V. Ex• Creio mesmo que se
não tivesse a ação imediata de um trabalho magnífico e cheio de amor feito,
por V. Ex•, nós não teríamos uma Universidade do EsPrito Santo, porque V.
Ex• agiu na hora certa, na hora precisa, sem discrepar um minuto, sem deixar
se envolver um segundo sequer no seu objetivo de conquistar para levar para
a sua terra a Univeisidade do Espírito Santo. V. Ex• é merecedor de todos os
nossos aplausos: V. Ex' tem o crédito de toda a nossa confiança e é creditado
também a V. Ex• não só o trabalho que fez em favor da Universidade do
Espírito Santo, mas esse magnifico, este trabalho hercúleo que V. Ex• tem de·
senvolvido no Senado da República. Hã dias, pessoalmente com V. Ex•,já lhe
havia dito que, nas minhas andanças pelos diversos Municípios do Estado, eu
senti que o povo do nosso Estado é muito grato a V. Ex•, ao seu trabalho diuturno em favor deste País. V. Ex• receba não só a manifestaç-ão do meu
apreço, mas a sinceridade da minha afirmativa. V. Ex• tem, com altivez, com
dignidade e com amor representado bem aquele povo que lhe mandou para
esta Casa.

Houve uma ocasião em que as duas Comissões, de Educação e de Fi~
nanças, relataram aquela mensagem em dois dias apenas, num dia, a Cernis~
são de Educação e, no dia seguinte, a Comissão de Finanças da Câmara dos
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V.
Deputados, mostrando o empenho que tinham aqueles que lutavam e trabaEx•, que só tem generosidade e nada de justiça, mas agradeço essas palavras
lhavam pela federalização.
Sr. Presidente, a lei foi assinada quando o Sr. Juscelino Kubitschek se de exaltação a minha atuação na Casa e em favor da nossa Universidade.
despedia, no último dia dQ Gõverno; quaridó o seu Chefe da Casa Civil me
_Assim, Sr. Pre~idente, logramos o título de Dr. Honoris Causa pela Unidisse, à porta: "O_que tinha de assinar, o Senhor Presidente da República jã
versidade do Espínto Santo. Mas, os reitores que se sucederam na vida urliassinou". E eu, com a licença do Chefe da Casa Civil, entrei na sala onde S.
Ex• se despedia, ouvi as últimas palavras do Sr. João Goulart que, como Vice- versitári"a, nunca tiveram tempo para me entregar esse título, porque, homem
do MDB, nunca tive, Sr. Presidente, a honra de ser convidado para uma festa
Presidente da República, agradecia ao Presidente a convivência larga de tantos anos, e logo apôs a palavra do Sr. João Goulart, entreguei ao Senhor Pre-- na Universidade, porque, lá, o domínio da ARENA não perm.itia que o título
de Dr. Honoris Causa que, por unanimidade, o Conselho Universitãrio me
sidente da República a lei que federalizava_ a Universid~de; foi entregue por
mim, num ato de ousada intervenção, quando Sua Excelência se despedia de dera, fosse entregue. Esse título eu não recebi, e espero que, antes de morrer,
o que está próximo, eu receba, então, a notícia de que se marcou uma
todo o seu Ministério, no dia 31 de janeiro, o último dia de seu período presiépoca para que eu possa receber o titulo que tanto me vai falar à alma e ao
dencial. E aí fo1 saricioilãda e referendada pelo Sr. Ministro, que converteu a
meu coração, pefo que futeí e pelo que significou essa luta em favor da Uní~
Universidade Estadual do Espírito San_to em Universi_dade F-ederal do Espíriversidade Federal do Espírito Santo.
to Santo.

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA -

ES)- Permite V. Ex• um aparte?

.Era_este o registro que desejava fazer sobre a posse do 99 Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, o Dr. Rômulo Augusto Penina, ocorri·
da ontem, Aàs 15 horas, e assistida pela Banc~da Federal do Senado, pela BanO Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex•, eminente Senador Dir- _c_ada da C amara e pela sociedade espírito~santense, daqui e de Vitória, que de
ceu Cardoso, relata com muita precisão, com a fidelidade incomum, os fatos. la se deslocou para assistir à solenidade. (Muito bem! Palmas.)

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Tem o aparte V. Ex•
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luiz Viana (ARENA- BA)

lourival Baptista (ARENA- SE)

Aloysio ChoVes
Jose Lins
Aderbol Juremo
lamento Junior
Moocyr Oollo
Murilo Bodoro
Saldanha Oerzí

t•~Vfce-Presldente

Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretário
Ga~tõo
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LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA

MUller (ARENA- MT)

Lid•r
Paulo Brossord

Dinol"te Moriz (A,RENA- RN}

Vlce-Líderes

t•~Secretárfo

Henrique Santillo
Humber.to Lucena
Marcos Freire
Mouro Benevide~
Orestes Querdo '
Pedro Simon
Roberto Soturnlno

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kalume (ARENA- AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)

2•-Secretcirlo
Gabríel Hermes (ARENA -

Passos Pôrto (ARENA- SE)

PA)

Titulares

COMISSOES
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 :- Tem'lo
Telefone: 223-6244,e 225-8505- Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE tOMISSOES PERMANENTES
Chefe, Cân.did_o Hippertt
local, Anexo 11 - Terreo
Telefone: 225-8505 - Remoi! 301 e 313

1, Mendes Canele

2. Jose Lins
3. Eunice Michile~
4. Vicente Vuolo
1. Evandro Carreiro
2. Agenor Mario
3. Mauro Benevide~

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. A!mir.Pinto
MOS
l. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Assistente: Carlos Guilherme Fon~eco ---: Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às JQ,OO hords
Local: Solo "Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA-- (CCJ)
(15 membros)
·

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelasio Vieira
Vice-Presidente: Leite Chaves'
Titulares
l.
2.
3.
4.

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossion
Jose Lins

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhàe~
2. Affonso Camarg'o
3. João Calmon
MOS

1. Evelasio Vieira
2. Leite Choves
3. Jose Ric.ho

1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Assistente~

Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes CanCie
Vice-Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Presidente: Henrique de Lo Rocque
1~"-Vice-Prftsidente: Aloysio Choves
2~"-Vice-Presidente: Hugo Ramos
Suplentes
ARENA
1. Lenoir Vergas
1 . Henrique de Lo Rocque
2. João Colmon
2. Helvídio Nunes
3. Jose Sarney
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
.4. Aloysio Choves
5. Bernardino Viana
5. Aderbal Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Badoro
7. Moocyr Da lia
R Amoral furlan
9, Raimundo Parente
MOS
1. Cunho Limo
1. Hugo Ramos
2. Tancredo Neves
2. Leite Chaves
3. Dirceu Cordo$o
3: lazaro Borbozo
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossord
6. Franco Montara__

COMiSSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

(CDF)

'

COMPOSIÇÀO

Presidente: Jesse Freire
Vice-Pre-sidente: lozaro Barbozo
Titulare~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je~se

Freire
Jose Sorney
Passos POrto
Saldanha Derzi
Affonso Comorgo
Muri!o Bodoro
Benedito Ferreiro

Supler.tos
ARENA
1. Jose Gutomord
·2. Torso Dulra
3. Benedito Canelo~
4. Moocyr Dollo

MOS
1. Itamar franco
2. Lazoro Borboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

1. Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. Gilvan Rocha

As~istente: francis.co Guilherme Th~es Ribeiro Ramal 306
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo I! - Ramais 621 e 716

Titulares

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão- Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "CI_ovis Bevilocqud' - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÀO OE ECONOMIA (11 membros.)

(CE)

COMPOSIÇÀO
Presidente: Teofõnio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulare~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
Jose lins
Jesse Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

Roberto Soturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

Suplente~

ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo
.

MOS
1. Jose Richa
2. Orestes Querda
3. Tancredo Neves
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As5istente, Daniel Rei~ de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quãrtas-feiras, Os 10:30 horas
locaL Solo_ "Rvy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA (9 membros)

1. Franco Montoro
2. Humber1o Lucena
3. Jaison Barreto

1. Paulo Broçsord

2. Marcos Freire

2. Nelson Carneiro

Assistente; leilo leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniõe~: Quintas-feira~, às 11 :0_0 horas
local: Solo "Clovis Bevilocqua" --Anexo 11 - Ramal 623

Suplentes
ARENA
1. Jose lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedronian

1. João Colmon

4. Aloy~io Choves
5. Aderbol Juremo
6. Eunice Michiles

COMJSSÀO DE MINAS E ENERGIA {7 membros)
COMPOSIÇÃO

MDB

1. Adalberto Seno

1. lui:t Ccivólconte

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

2. Milton Cabral
3. Alber1o Silvo
4. Arnon de Mello

Assistente: Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: QUintos-feiras, Os 10:00 horas
local: Solo "CiovÍ$ Bevilac_quo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÀO OE FINANÇAS ( 17 membros)

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Sontíllo

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de-[ã Rocqve
3. Jesse Freire
4. Jose Sarney
5. Milton Cabral
6. José Guiomofd

Suplentes
ARENA
1. Affonso Comargo
2. João Colmon
3. Jutohy Magalhães
MDB
l . Gilvon Rocha

2. Roberto Soturnino

Presidente: Gilvon Rocha
Henrique Santillo

Vice-Pr~idente:
Titulare~

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas

1. lomonto Junior
2. Almir Pinto
3. Alber1o Silva
4. Jo~ Guiomord

MDB

COMISSÃO DE REDAÇÀO~- (CR)
(5 membros)
COMPOSIÇÀO

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

Presidente: Dirceu Cardo,KI
Adolber1o Seno

Vice-Pre~idente:

Titulares
1. Tarso Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele
l·. Dirceu Cardoso

1, Paulo Brossord
2. Marcos Freire
3. tõzoro Barbqzo
4. Jose Richo

COMPOSJÇÀO

Titulares

1,
2.
3.
4.

1. Hugo Ramos

2. Adalberto Sena
Assistente: Maria Therezo MOgolhães Motta Reuniões, QuintO$-feiros. às 12:00 horas
local, Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, as 9!30 horas
local: Solo "Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

(CSN)

Presidente: Jorge Kolume
Yice·Presidente: Mauro Benevides

Suplentes
ARENA
1. João Colmon
2. Murilo Bodoro
3. José Sorney
MD8

MD8

1. Cunho lima
2. Tancredo Neves
3. Rober1o Soturnino
4. Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotõnio Vilela

COMPOSIÇÃO

1. Jose Richo
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
2. Adolber1o Seno
Reuniões: Quortos-feíras, Os 11000 horas
local: Anexo "B" - Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador
João Basco - Ramal 484
Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Ouinto5·feiras, às 10:30 horas
tocai: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

1. Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. lamento Junior
4. Affonso Comorgo
S. Vicente Vuolo
6. Alberto Silvo
7. Amoral Fvrlan
S. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhães
1O. Mendes Cónale

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

1. Gilvon Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joison Barreto

(CF}

Presidente: Cunho limo
Vice-Presidente: Toncredo Neves.
Titulares

(CME)

Presidente, Arnon de Mello
Yice-Presidente: Alberfo Silva
Titulares

2. Evelosio Vieira
3. Franco Montara

2. Mauro Benevides
3. Leite Choves

3. Itamar Franco
4. Jose Richa
S. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente; Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Ouortos·feiros, às 11:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Colmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães

2. Torso Outro
3. Jutohy Magalhães

MDB
1. Marcos Freire

MD8
1. Nelson Carneiro

(CEC)

COMPOSIÇÀO

Titulares
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Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomard

Jorge Kolume
luiz Cavalcante
Murilo Badoro
Benedito Ferreiro

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

MD8
1. Cunho limo

1. Mouro Benevides
2. Agenor Maria
3. Hugo Romo5

2. Joison Barreto

Assistente, Ledo Ferreiro do Rocha - Ramal 312
ReuniÇies: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramoí5 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAl -

(CLS)

(9 membros}

Presidente: Torso Outro
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi
29-Vice-Presidente: lamento Junior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vergas
Titulares
1. lenoir Vergas
2. Helvldio Nunes
3. Jesse Freire
4. Moocyr Dallo
5. Henrique de lo Rocque
A. Al~io Choves

Suplentes
ARENA
1. Jutohy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Btmedito Canelas

Titulón!s
1. Torso Outro
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Der:ti
4. lamento Junior
5. Mende~ Canele
6. Aderbol Juremo
7. Almir Pinto
8. lenoir Vergas
9. José Sorney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossion
3. Henrique de Lo Rocuqoe
4. José Guiomord
5. Luiz Cavalcante
6.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

(CSPC)

{7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente, Evondro Carreira
Vice-Presídente: Humberto Lucena
Titulares
1.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Henrique de lo Rocque
Bernardino Viana
Alber1o Silva

Suplentes
ARENA
1. Affonso Comorgo
2. Pedro Pedronian
3. Aderbol Juremo
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MOS

1. Evondro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. lozoro Borbozo

Titulares

AHistente: leilo leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos·fe"iras, às 9:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

B) SERVIÇO DE CóMISSÓES MISTAS, ESPECIAIS

Svplentes

1. Ontstes Ouercio
2. Evelosio Vieira

E DE INQUERITO
ARENA
1, Benedito Ferreira
2 Vicente Vvalo

l. Passos Pôrto
2. Lamento Jvnior
3. Alberto Silvo

3. Pedro Pedrossion
4. AffonsoComorgo

Comissões Temperarias
Chefe, Ruth de Souza Castro
Local: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 225·8505 - Ramo! 303
1) Comissões Temperarias poro Projetas do Congresso Nocio·
oai
2} Comissões Tempororíos paro Apreciaç:õo de Vetos
3} Comissões Especiais e de lnquerito, e
4) Comissõo Misto do Projeto de Lei Orçamentaria (cri. 90 do
Regimento Comum)

MDB
COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES .
E OBRAS PÚBliCAS - (CT)
(7 membros)

1, Evondro Carreiro
2. Lozaro Borbozo
3. Orestes Querdo

1. leite Choves
2. Agenor Mario

Assistente: leilo leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horo5
local: Solo "Ruy Barbo5o"- Anexo 11Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreiro
Vic&·Presidente: Vicente Vuolo
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Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernonde$- Ro·
mal 674; A!feu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. F,
Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes de So- Ramal 310.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

-~

HORAS

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

09,30

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÃCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.T.

LEI LA

C. A. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.e.

CLÓVIS BEVI LÁCQUA
Ramal- 623

SERGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

SALAS
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVI LACQUA
Ramal- 623

09,30

LEI LA

C.A.

C.E.

C. R. E.

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA

Rama'1s- 621 e 716

HELENA

ANEXO"B"
Ramal- 484

RUY BARBOSA

10,30

C. S.

I hOO

C.LS.

CLÓVIS BEVILÃCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

SÉRGIO

Ramais-621 e716

DANIEl

CÂNDIDO

1 i,OO
C.M.E.

10,00

MARIA

10,00

10,30

QUINTA

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

10,00

HORAS

HORAS

FRANCISCO

LÊDA
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ANO XXXIV- N• 151

QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 1979

BRASfLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 , da ConstituiçãO, e eu, Liliz Viana, Presidente do

Senado Federal, promulgo o seguinte

~~~

·

·

~

~

DECRETO LEGISLATIVO N• 70, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.694, de 6 de setembro de 1979, que "'cancela débitos para com as autarquias federais, e dá outras providências".

Artigo único.

É aprovado 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".
Senado Federal, 14 de novembro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

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 No 71, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.695, de 18 de setembro de 1979, que "suprime a incidência do Imposto de
Renda na Fonte sobre o 13-salário e atribui competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de recolhi-

mento de imposto de renda retido por fontes pagadoras de rendimentos".
Artigo único.

i: aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.695, de 18 de setembro de 1979, que "suprime a incidência do Impos-

to de Renda na Fonte sobre o 139-salário e atribui competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de recolhimento de im-

posto de renda retido por fontes pagadoras de rendimentos".
Senado Federal, 14 de noverabro de 1979. ~-S~eriador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado FedeJ:alaprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 104, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo no valor

deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a financiar programas prioritários doEstado.
Art. ]9 É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outra moeda, de
principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil,
para ser aplicado em vãrios programas prioritãrios daquele Estado.
Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos
da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira-do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n9 4.820, de 28 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte do dia subseqUente.

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de novembro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 207• SESSÃO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1979
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República

1.2.8 - Requerimento

- N9 504/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro e outros Sr.
SenadOres, de homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Seiiador Accioly Filho. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua
--:--Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado n9 263/79 (n9 votação os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Gastão MUller, Henrique de
472/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 78/79- La Rocque, Dirceu Cardoso, Agenor Maria, Lázaro Barboza e Lourival
·
- Complementar, que modifica a ·redação ·de ClispOsitiVos da Lei Comple- Baptista.
mentar n9 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a
1.2.9- Comunicações da Presidência
fixação da remuneração de Vereadores. (Projeto que se transformou na
- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 134/78 (it•
Lei Complementar n• 38, de 13-11-79).
3.402/77, na Casa de origem), por ter recebido parecer contrãrio, quanto
1.2.2- Ofícios do Sr. J9-SP.cretário da Câmara dos Deputados
ao mérito, da comissão a que foi distribuído.
-Recebimento do Aviso n9 239/SP, do Sr. Presidente do Tribunal
- Encaminhando à revisão do Senado. autógrafos dos s_eguintes projede Contas da União, encaminhando ao Senado cópias das atas das sessões
tos:
Projeto de Lei da Câmara n• 85/79 (n• 4.493/77, na Casa de origem), em que forai:n tomadas decisões ·aplicando sanções aos responsáveis que
que dâ a denominação de ''Augusto Frederico Markus" ao Terminal discrimina.
- Designação do Sr. Senador Gilvan Rocha, para representar o SeRodo-Ferro-Hidroviário de Estrela-RS.
Projeto de Lei da Câmara n• 86/79 (n• 180/75, na Casa de origem), nado no IX Congresso Brasileiro de Cancerologia, a realizar~se na cidade
que extingue a punibilidade de infrações do Código Eleitoral mediante do Rio de Janeiro, no período que menciona.
-COnvoCação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho~
condições e nos casos que especifica.
Projeto de Lei da Câmara n• 87j79 (n• 180/75, na Casa de origem), ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
que. estabelece direito de servidores públicos, no caso que especifica.
1.2.10- Discurso do Expediente
Projeto de Lei da Câmara n• 88/79 (n• 1.472/79, na Casa de origem),
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Transcurso de mais um anique autoriza a reversão ao Município de Virginópolis, Estado de Minas
Gerais, do terreno que menciona e a doação das benfeitorias nele construí- versãrio de fundação da TV -Sergipe.
das.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 89/79 (n• 36/75, na Casa de origem),
-Veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Senado n• 191/77-DF,
que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n9 4.324, de 14 de abrfl de 1964,
que .. institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontolo~ que fixa idade mãxima para inscrição em concurso público destinado ao
ingresso em empregos e cargos do Serviço Civil do Distrito Federal. Disgia e dâ outras providências".
cussão encerrada, ficando sua votação adiada por falta de quorum.
1.2.3- Pareceres
-Referentes às seguintes matérias:

Projeto de Lei da Câmara n• 101/78 (n• 2.235-B, na Casa de origem),
que modifica o artigo 19 do Decreto-lei n• 3.200, de 19 de abril de 1941,
que fixou o valor do bem de família.
Projeto de Lei do Senado n9 57/79, que dispõe sobre a obrigatorieda~
de de as sociedades de economia mista e empresas públicas manterem o
controle das respectivas subsidiãrias, nas condições que especifica.
1.2.4- Comunicação

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 208• SESSÃO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1979
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Oficios do Sr. l'i'-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

-Do Sr. Senador Aloysio Chaves, que se ausentarâ do País.

-Projeto de Lei da Câmara n• 90/79 (n• 2.138/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po1.2.5 - Leitura de projetos
-Projeto de Resolução n' !24/79, de autoda do Sr. Senador Gilvan der Executivo a abrir, em favor do Ministério dos Transportes e do Fundo
Rocha, que resguarda direitos adquiridos por antigos funcionãrios do Se- Nacional de Desenvolvimento, crédito especial até o limite de CrS
nado quanto a percepção de adicionais por qainqüênio em níveis vigentes 3.629.478.000,00, para o fim que especifica.
antes da reforma administrativa, implantada pela Resolução n9 18, de
Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado:
1973.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 46/78 (n'i' 973/75, na Casa de origem),
Projeto de Lei do Senado n9 343/79, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que dispõe sobre retificação de correção salarial quando que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do pessoal da Caixa
ocorrerem erros no câlculo do lndice Nacional de Preços ao Consumidor. Econômica Federal. (Projeto que se transformou na Lei n'i' 6.718, de 12 de
Projeto de Lei do Senado n9 344/79, de autoria do Sr. Senador Ores~ novembro de 1979).
tes Quércia, que dispõe sobre o pagamento em dobro do auxílio2.2.2 - Comunicação da Presidência
natalidade, no caso que especifica.
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
Projeto de Lei do Senado n9 34/79, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que dã nova redação ao a:rt. -3õ, da Lei n9 6.015, de 31 de de- n9 90/79, anteriormente lido.
zembro de 1973, que dispõe sobre os Registras Públicos e dá outras provi2.2.3- Comunicações da Liderança do MDB na Câmara dos Deputadências.
dos
Projeto de Lei do Senado n9 346/79, de autoria do Sr. Senador Nel- De substituições· de membros em Comissão Mista.
son Carneiro, que modifica a redaÇão do art. 505 do vigente Código Civil
2.2.4 - Leitura de Pareceres
(Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916).
1.2.6- Recurso
-Apresentado pelo Sr. Senador Itamar Franco, a fim de que seja
reexaminada decisão do Sr. Presidente que negou seguimento a requeri~
menta de informações que menciona.
1.2.7- Fala da Presidência
- Referente ao falecimento, ontem, em Curitiba, do ex-Senador Ac~
cioly Filho.

Referentes às seguintes matérias:
-Projetas de Resoluções n•s !08, III, 112 e 119, de 1979, que autorizam as Prefeituras Municipais de Guarujá (SP), Regente Feijó (SP), Presidente Prudente (SP) e Nova Lima (MG) a elevarem o montante d~ suas
dívidas consolidadas. (Redações finais.)
-Projeto de Resolução n9 120/79, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor que
menciona, para o fim que especifica. (Redação final).
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2.3- ORDEM DO DIA

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
215/79 (n• 382/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o non,e do Sr. Aluysio Guedes Regis
Bittencourt, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de piplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino dos PaísesBaixos. Apreciação adiada por falta de quorum.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

-Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na sessão de 13-11-79.
-Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na sessão de 13-1179.
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 13-11-79.

4- MESA DIRETORA
- 5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 207• SESSÃO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESJDi:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E GABRIEL HERMES

ÀS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Gui6mard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira- Raimundo Parente --Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes- Jarbas Passarinho --Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
-José Sarney- Alberto Silva -Bernardino Viana- Helvídio NunesAlmir Ptnto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz
- Jessé Freire - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral Aderbal Jurema- Marcos Freire - Luiz CaVB.lcante --TeotÓnio VilelaGilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy MagalhãesLuiz Viana- Dirceu Cardoso- Joãu Calmofi- Moacyr Dalla- Amaral
Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro_: Roberto Saturnino- Itamar
Franco - Murilo Badaró - TanCredo Nevé:s .:... Amaral Furlan Franco
Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira- Lázaro Barboza - Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- JaíSOil Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. 1~-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 86, DE 1979
(n• 180/75, na Casa de origem)
Extingue a punibilidade de infrações do Código Eleitoral, mediante_ condições e nos casos que especifica.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. I• É reaberto, durante 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
desta lei, o praio de justificação concedido ao eleitor que não votou nas
eleições a partir de 15 de novembro de 1966.
Art. 2'? Os eleitores que fizeram dupla inscrição eleitoral terão o prazo
de 60 (sessenta) dias para fazerem opção de seu domicílio eleitoral, cancelando uma das inscrições.
Art. 3~ O eleitor que fizer a justificação a que se refere o art. 19 terá cancelada a multa que porventura lhe tiver sido imposta e o que cumprir a opção
do art. 2~ terá extinta a punibilidade do crime de inscrição fraudulenta (art.
289), desde que, neste período, se tenha limitado a votar na nova circunscrição eleitoral.
· Parágrafo único. Para esse fim,. o interessado formulará petição fundamenta.da ao Juiz do seu novo domicílio eleitoral, devidamente instruída com
certidão comprobatória de que não votou mais de uma vez na mesma eleição.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.
Art. 5'? Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Institui o Código Eleitoral
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei s~_nc_ionado:
PARTE PRIMEIRA
N• 263/79 (n• 472/79, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto
Introdução
de Lei da Câmara n• 78, de 1979-Complementar (n• 20/79, na Casa de origem), modificando a redação de dispositivos da Lei Complementar nO? 25, de 2
de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneArt. 79 O eleitor, que deixar de votar e não se justificar perante o juiz
ração de Vereadores. (Projeto que se transformou na Lei Complementar n9 eleitoral até trinta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três
38, de 13 de novembro de 1979).
a dez por cento sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral c
cobrada na forma prevista no art. 367 (Lei n• 4.961, art. 2•).
OFICIOS
§ 1~ Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva
Do Sr. }fi-Secretário da Câtiii:irã dos Deputados, encaminhando à revisão multa de que se justificou _devidamente, ~ão poderá o eleitQr:
.
I.- inscrev~-se em concurso ou provã para cargo ou função pública,
do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
mvest1r-se ou empossar-se neles;
II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, DE 1979
ou emprego público, autãrquíco ou paraestatal, bem como fundações gover(n' 4.493/77, na Casa de origem)
namentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas
Dá denominação "Allgusto Frederico Markus" ao Terminal ou subvencionadas pelo Governo ou que exerçam serviço público delegado,
Rodo-Ferro--Hidroviário de Estrela-RS.
correspondentes ao segundo mês sub~eqilente ao da eleição;
III - participar de· concorrência pública ou administrativa da União,
O Congresso Nacional decreta:
dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das
Art. I'? O Terminal Rodo-Ferro-Hidroviãrio, n9 Município de Estrel_a,
respectivas autarquias;
Rio Grande do Sul, passa a denominar-se "Terminal Rodo-FerroIV - obter emprêstimos rias autarquias, sociedades de economia mista,
Hidroviário Augusto Frederico Markus".
caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo GoArt. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
verno, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar
(À Coinissao de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) contratos.
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A lista de enquadramento (Anexo IV) precisa a classe na qual será ajusVI- renovar matrí~.::ula em estabe:lecimento de ensino oficial ou oficiali- tado cada cargo ou função existente, com o seu ocupante.
zado pelo Governo:
li - Enquadramento específico.
A lista de enquadramento (Anexo IV) indica a classe ou as classes nas
VII- praticar qualquer ato para-o qual se exija qüitação _do serviço miquais serão ajustados os cargos e funções existentes, com seus ocupantes, e
litar ou imposto de renda.
traça as regras específicas que deverão presidir ao processo de enquadramenPARTE QUINTA
to.
Disposições Várias
III - Enquadramento genérico.
A lista. de enquadr_amento (Anexo IV} indica, para as classes e cada série"
de classes, quais, genericamente, os cargos e funções existentes que Concór-·
TlTULO IV
rem à elas si fi~ão.
Disposicões Penais
V ·- obter passaporte ou carteira de identidade;

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

~--~~'------~--.----·

...

··~

......... ·-· ..... .....
_

·····~-

. .ANEXO I
CAPITULO II
Dos Crimes Eleitorai_s

SERVIÇO PROFISSIONAL- P -

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor.
Pena ~ Reclu!!.ào até 5 anos c pagamento de 5 a 15 dias-multa.

........... ·-·

-~

-~~

........... ....
~

·-~

•.•

.. .... .__............... ·.
~-·

GRUPo

üci/?ÃcioN.AL·;,~;sõõ·.:.: ·iNi:iris!R.·~:..: ·É ·ééi;i~R:éió.. ·

P·150Z.I5 B lNSPETOR DE INDÜSTRIA E COMtRCIO B-

ArL 309. Votar l)ll tentar vot_ar__maiS-de-uma vez1 ou em lugar de outrem.
Per,a - Reclusão até três anos.

ANEXO IV
LISTA DE ENQUADRAMENTO

TITULO V
Disposi1;ões Gerais e Transit6ri11s

GRUPO OCUPACIONAL: INDÜSTRIA E COMI':RCIO
CÓDIGO P - I500

SERVIÇO PROFiSSIONAL- P -

A rt. 367. A importação e ã Cobrança de qualquer multa, salvo no caso
das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas:
I - No arbitramento será levada em conta a condiçãc·econômica do
eleitor;

III - Se o eleitor não satisfazer o pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro prépdo no Cartório eleitoral;
IV- a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forrha prevista· para a -cobrança d'a dívid1;1 aiiva da FaZenda. Pliblica, cori-endo a
ação perante os juízes eleitorai~;
-

s~R:íE:s·Ê 'éi.:.\ssE5:Fisc·..tr5Ê. ii.ititis-tR:iÂ ·É. coM~R:êiéi ··cóDIGo P - I502
CLASSES: A, B (vetado)
INSPETOR DE INDÜSTRIA E COMI':RCIO- H, I, K, L
Regra de Enquadramento
Art. 20 desta Lei.

LEGISLAÇÃO CORRELATA
DECRETO No 76.892, DE 23 DE DEZEMBRO DI:: I975
Inclui Categoria Funcional no Grupo Outras Ath1dades de Nível
Superior, 8: qu~ se rC'fere a Lei 'n? 5.645, 'de 10 de d'ezembro dE- 1970, e·
dá outras providê~c-ias.

. O Presic!ente da ReP.úbljca, usandn ~a atribuiç~_p que lhe confe~e o art.
§ 3i à alistando, Ôu o eleito~, (pie 'comprovar devidamenté o seu estadO 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 7? da Lei
de pobreza, ficará ísento do pagamento de multa.
n? 5.645, de lO de dezembro de 19í0, decreta:
Art. !9 Fica íncluída no Grupo Outras Atividade& de Nível Superior,
estruturado pelo Decreto fl<? 72.493, de 19.dejulho de 1973, a Categoria Fun(À Comfssão de Constituição e JustiÇa.) cional de Inspetor de Abastecimento, designada pelo Código NS-937.
Art. 29 As classes integrantes da Categoria Funcional prevista no
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1979
artigo anterior di~tribuir-se-ão, ni foi'mã. d-o Anexo deste Decreto, pela escala
(,N' 363-B/79, na Casa de origem)
de niveis do Grupo a que se refere o art. 29 do Decreto 09 72.493, de 1973, e alRestabelece dir,~ito de servidores públicos, no caso que especifica. terações posteriores.
Parágrafo úriico. Fica incluída no Nível 7 da escala de que trata este artiO Congresso Nacional decreta:
Art. l"' E assegurada aos servidores ffienciOnados no art.-49 do Decreto go, a seguinte caradet"istic~:
n'=' 76.892, de 23 de dezembro de 197~, a transposição para a Categoria Fun..XV - a fiscalização da observância das leis de protcção ao
cional de lnspetor de Abastecimento, independentemente da exigência de
abastecimento nas instituições de natureza privada, bem como a cotítulo profissiona1 de nível superior.
leta e avaliação de dados e informações necessãrias à formulação da
Art. 29 Esta lei entrará eril Vigôr riâ-data ·de sua publicação.
política nacional do abastecimento."
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões ·em contrário.
Art. 39 Somente poderá inscrever-se no concurso para ingresso na CaLEGISLAÇÃO CITtWA
tegoria Funcional de Inspetor de Abastecimento quem possuir qualquer dos
diplomas de Contador, Técnico de Administração, Economista, Ba1:he.rel em
LEI N' 3.780, DE 12 DE JULHO DE 1960
Direito, Médico-Veteririário c Engenheiro-AgrônomO, devidamente registraDispõe sobre a classificação de cargos do seniço ciYil do Poder Exe~ dos.
cutivo,_ cstsbel~c_c _QS _"teD~ime_ntQ~ _çg_rr~p_Q_I)_d_ç~t_es_L e_ <fá ~~_tr!J_S_ prov_~~
Arl. 451 .P-oderão iniegrar..a.Categoria_f_un_çjona.Lde_In.spe:tQr _d~AP_as~-~
d~,ncias.
cimento, mediante transposição, os a tu ais ocupantes de cargos de Inspetor de
lnd,ústria e Comércio e de lnspetor de Trigo, que possuírem a escolaridade a
que·sco refere o art. J9 deste Decreto.
· - -· ··~- - -- ·
CAPITULO V
Art. 59 Fica excluída, do Grupo Outras Ativídades de Nivel Médio, esDo Enquadramento
truturado peiC?_ Decreto nO? 72.950, de 17 de outubro de _1973, a Categoria Fun·
Art, 20. Para reajustar os c·argos e funções existentes~'ao sistema de clas- cional de Agentç de Abastecim~fi·1, "cfe5i_&nada perO~Código _NM--l02i.
Art. 6" Os ocupariteS d,- .-::.''f'"" dé Inspetor de Indústria e Cvmérdo e
sificação instituído nessa Lei, aplicam-se as seguintes r_egras de enquadramende Inspctor de Trigo, que nãv "d.tisfizerem o requisito a que alude o art. 4ç,
to:
poderão concorrer originoriar11cntc à inçlusão na Categoiia Fui1cional de__
I - Enquadramento direto.

i
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Agente Administrativo do Grupo Serviços Auxiliares, a que se refere o De- Nacional, acompanhada de anteprojeto de lei, que consubstancia a medida
creto n,. 71.236, de 11 de outubro de 1972.
proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
Art. 79 Na aplicação do disposto nos arts. 19 c: 49 deste: Decreto, .serão
observadas, integralmente, as normas constantes do Decreto n9 72.493, de d'? meu mais profundo respeito.- Karlos Rischbieter, Ministro da Fazenda.
1973.
(Às Comissões de Agricultura e de Finanças.)
Art. 89 Este Decreto entrarã cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 89, DE 1979
Brasília, 23 de dezembro de 1975; 154• da Independência e 87' da Re(n• 36/75, na Casa de origem)
pública. - ERNESTO GEISEL- Alysson Paullnelll- Joio Paulo dos Reis
Acrescenta dispositivo ao art. 13 da Lei .. 4.324, de 14 de abril de
Velloso.
1964, que "institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)
Odontologia e dá outras providências".
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1979
(N• 1.472/79, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza a reversão ao Munlclplo de Vlrgln6polls, Estado de MInas Gerais, do terreno que menciona e a doação das benfeJtorlas nele
construídas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão, ao
Município de Virginópolis, Estado de Minas Gerais, do terreno com 100 ha
(cem hectares), situados na Rua Joaquim Pacheco sjn9, no lugar denominado
Fazenda Félix GomeS Ou Santa Cruz, naquele Município, doado à União por
Escritura de 25 de julho de 1953, lavrada no Cartório do 2• Oficio de Notas
da Comarca de Virgin6polis e transcrita no Registro de Imóveis da mesma
Comarca.
·
Art. 29 É o Poder Executivo autorizado a promover a doação ao Mu ..
nicípio de Virginópolis das benfeitorias existentes no terreno a que se refere o
art. 19 da presente lei.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao art. 13 da Lei n• 4.324, de 14 de abril de 1964,
alterada pela Lei n• 5.965, de 10 de dezembro de 1973, o seguinte parágrafo:
..Art. 13. . ........•.........•.•..•.......•......•..•.
§ I•
............••.......•..•........•.......•.•....
§ 2•
........•••.•.•...•..•.......•... - ........•.....
§ 3•
···············-····-····--··-··---·-·······-··§ 49 Estão isentas do pagamento da taxa de inscrição e das
anuidades, a que se refere o parâgrafo anterior, as empresas ou entidades que mantenham departamentos ou gabinetes próprios destinados a prestação de serviços de assistência odontológica a seus empregados, associados e respectivos dependentes."
Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrãrio.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.324, DE 14 DE ABRIL DE 1964
Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras providências.

MENSAGEM N• 198, DE 1979, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores 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 Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que
''autoriza a reversão ao Município de Virginópolis, Estado de Minas Gerais,
do terreno que menciona e a doação das benfeitorias nele construídas."
Brasllia, 2 de julho de 1979. João B. Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 154, DE IO DE MAIO DE 1979,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.

... ·Â·r;: i:i.".(); ~i;~;~iÍ;~--cÍ~~ti;t~~-sÓ ~~d~~i~-~;~r~~~ j;~~l;,;~~i~ ~-~d~~:
tologia após o registro de seus diplomas na Diretoria do Ensino Superior do
Ministério da Educação e Cultura, no Serviço Nacional de Fiscalização da
Odontologia do Ministério da Saúde, no Departamento Estadual de Saúde e
de sua inscrição no Conselho Regional de Odontologia sob cuja jurisdição se
...
achar o local de sua atividade.
LEI N• 5.965, DE 10 DE DEZEMBRO DE Í973

Acrescenta parágrafos ao art. 13, da Lei .. 4.324, de 14 de abril
de 1964, que instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Odontologia, e dá outras providências.
No anexo processo, cogita-se da reversão ao Município de Virginópolis,
Art. I• Ficam acrescidos ao art. 13, da Lei n• 4.324, de 14 de abril de
Estado de Minas Gerais do terreno, com a área de 100 ha, situado na região
denominada Fazenda Félix Gomes ou Santa Cruz, na Rua JoaqUim Pacheco, 1964, os seguintes parãgrafos:
naquela Municipalidade.
..§ 19 As clínicas dentãrias ou odontológicas, também deno2. O aludido bem fora pelo citado Município doado à União Federal, a
minadas odontoclínicas, as policlínicas e outras quaisquer entidafim de que ali fosse construído um Posto Agropecuário do Ministério da
des, estabelecidas ou organizadas, como firmas individuais ou socieAgricultura. Aceitou-o a donatária, mercê de despacho do Senhor
dades, para a prestação de serviços odontológicos, estão obrigadas à
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
insc_rição nos Conselhos Regionais de Odontologia em cuja juris3. Ocorre, porêm, que, ulteriormente, se desativou o aludido Posto
dição estejam estabelecidas ou exerçam suas atividades.
Agropecuârio, que assim permanece há mais de dez anos.
§ 2• As entidades ou firmas jã estabelecidas deverão habilitar4. Assim sendo, pleiteou o doador, Município de Virgin6polis, a reverse junto aos Conselhos no prazo de noventa dias e, as que vierem a
são do terreno ao seu patrimônio, a fim de nele desenvolver atividades de ense estabelecer, ou organizar, somente poderão iniciar as suas ativisino agrícola o que, aliás, já vem praticando, median.te autorização do Minisdades ou executar serviços depois de promoverem sua inscrição.
tério da Agricultura, através de Termo de Permissão, firmado entre este c
§ 39 As entidades de que trata esta Lei estão sujeitas ao paga~
aquela Municipalidade.
mento das taxas de inscrição e das anuidades fixadas pelas
5. Anui à pleiteada reversão o Ministério da Agricultura. Opinam,
Assembléias-Gerais dos Conselhos Regionais de Odontologia a que
também, favoravelmente o Serviço do Patrimônio da União e a Secretariaestejam vinculadas, respeitado o limite mãximo de de:z vezes o valor
Geral deste Ministério.
correspondente ao cobrado a pessoas físicas."
6. No que concerne às benfeitorias construídaS no terreno pela União,
tendo em vista a carência de recursos financeiros do M unicfpio de Virginópolis e o fato de serem as mesmas, atualmente, util_izadas por escola agrícola de
LEI N• 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
29 grau da Comunidade de Virginópolis, sob a égide da Campanha Nacional
Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arqulteto e Ende Escolas de Comunidade - CNEC, opinam o Serviço do Patrimônio da
genheiro Agrônomo, e dá outras providências.
União e a Secretaria-Geral deste Ministêrio sejam as mesmas doadas àquele
Município, à vista do interesse público, inerente à mencionada atividade didática.
Art. 59. As firmas, sociedades1 associações, companhias, cooperativas
7. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de submeter à elevada e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relaapreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso cionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades-
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depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem
como o dos profissionais do seu quadro especrfico.
Art. 60. Toda c qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no artigo anterior, tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na forma estabelecida nesta
lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados delas encarregados.
(Às Comissões de Legislação Social e de Saúde.)

PARECERES
PARECER N• 976, DE 1979
Da Comissão de Constituição _e Justiç~, ~o_bre o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 101, de 1978 (n.0 2.235-B, na erigem), que "modifica o art. 19 do De'creto-lei n. 0 3.200, de
19 de abril de 1941, que fi:x!Ou o valor do bem de família".

Relator: Senad1lr Franco Monto-ro
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados,
onde foi apresenta<!o pelo ilustre_ p_eputado Joaquim Bevilacqua,
alterando o art. 19 do Decretoclei n. 0 3.200/41, visa a abolir a fixac;ão de teto de valor para o imóvel instituído bem de família.
2. Na Justificação, após p~rcorrer a evolução de nossa legislação sobre ó assunto e tendo em_ vista a natureza do instituto e
o· processo inflaciPná_rio_, assinala o Autor: "a experiência demonstrou que melhor será não se fisar_ valor máximo ~? bem de fa_mília ... Desde que sejam ressalvados- possíveis direitos de terceiros,
nenhuma razão existe para que se limite o valor da instituição".
3. Em sua tramitação na outra Casa do Congresso Nacional,
foi a proposição examinada, quanto aos aspectos jurídico-cünst.itucionais e de técnica legislativa, pela douta Comis.<:.ão <J,e Constituição e Justiça.
Assim, à vista do disposto no art. 100, item III, alinea b, n. 0 1,
combinado com o art. 100, item I, n.o ô,-dO Regimento Interno, resta-nos, tão-só, examinar-lhe o mérito.
4. Apesar de se encontrar .n~ __C_âmara dos Deputado~? o Projeto de lei que Institui_ o novo Çódigo Civil, entendemos que 3.
matéria deve ter a sua tramitação normal, mesmo porque um Código, sobretudo o Civil, tramita d~ maneira inevitavelmente lenta.
Em vista disso, a proposição merece ser aprovada, apesar de sua
natural inserção na Lei Comum, pois é inequívoca a pertinência
das razões __ que embasaram sua apresentação, bastando lembrar o
irrealismo dos tetos, ante a voragem· infl-acionária, o que torna
rapidamente superada qualquer fixação máxima de valor, conforme evid_enciam as atualizações representadas pelas Leis
n.os 2.514/~5 e n.o 5.653/71.
5. Ante o exposto, opinamos, no mérito (art. 100, item m,
alínea b, n.o 1, combinado com art. 100, item I, n.0 6, dO Blegimento Interno), pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Rocqoe, Presidente - Franco Montoro, Rela~r - ~rdino Vian a - Lenoir Va.rgas- Almir Pinto -

Lima. -

Raimundo Puente -

Murilo Badaro -Cunha

Aderbal Jurema -

Hugo Ramos.

PARECER N• 977, DE 1979

Da Comissão de Constituição e .Justiça.,. ao Projeto
de Lei do Sena!do n.o 57, de 1979, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de as sociedades de economia. mi.sta e em.presas públicas manterem o controle das respectivas sub~
sidiárias, nas condições qUe especifica".
Relator: Se'nador Bernardino Viana

De autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, o Projeto
sob exame, ao vedar em seu art. 1.0 , que as sociedades de eeoriomia
mista e empresas públicas possam, desfazer-se da participac;ão
majoritária no capital das respectivas subsidiárias, colide com
o disposto no_l)aput e no § 1.0 do art. 170 da Constituição, onde se
afi~ que "às e:m,pre.s:as privadas compete, preferencialmente,
com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econômicas" Cart. 170, caput) e que ·~apenas em caráter suplementar da iniciativa priVada o Estado organizará e explorat'á
diretamente a atividade econõm!ca". (Art. 170, § 1.0 )
2. :é nesse sentido que o li, PND; aprovado pelo Congresso
Nacional para o qülnqüênio 1975-1979, finna a filosofia de que o
Estado só deve explorar atlvidades econôm,icas em carãter supletivo, tais como as que envolvam segurança nacional, e que ~ão
objeto de legislação especifica.
Por outro lado, é também filo.sofla. do II PND, em casos em
que a exploração seja de interesse económico e nacional imediato,
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e em que o investimento exija somja tão elevada de recursos
que a iniciativa. privada não possa implantá-lo, que o Estado, diretamente ou por suas empl'iesas públicas ou soci.edades de eoonom~a
mista sob seu controle acionário, a-ssuma o enoargo do empreendimento até que surjam capitalistas dispostos a levar avante o
empreendimento.
3. O II PND, no Capitulo m, na parte que trata da Estmtégia
Indus·trial, refere-se a um modelo brasileiro de capitalismo industrial. E acrescenta: "a idéia básica desse modelo é, de um lado,
reali21ar o desenVolvimento~ da indústria através do setor privado,
e, de outro, assegura-r à empresa nacion-ãr papel i~portan~ na
estrutura indu.:;;trial moderna e poderosa que se des'eJa consolidar,
no Jt-ais." E mais adiante: "na Indústria, conseguintemente, a
orientação é de deixar com a. iniciativa privada a função de in:vestir e· de produzir, com rentabilidade adequa~a. Só ha~a
projetes sob controle de empresa? governamentaiS se, p.a pratica, a· iniciativa privada, claram_epte, demonstrar que nao pode,
ou não deSeja realizá-los (p()r motivos ligados 3:0 volum~ dos
investimentos à baixa rentabilidade direta dos proJetas ou a tecnologia), a eXemplo· do que aeonteceu na s~qeru;-gi~ de produtos
planos. Ainda mais: mesmo que tenham, de assumir o comando
de certos projetas procurarão norm,almente as empresas de governo associar-se ao se to r privado utilizador 'do insumo a prod:uzir,
e, sempre que possível, em, oportunidad-e futura, passar a inlciativa à.s mãos de empresános."
4. Vedar-se às socieüades de economia mista e empresas
públicas desfazerem-se da participação majoritária no çapi.tal
das respectivas subsidiárias - como _Pretende Q Projet-o e:n, ~eu
art. 1.0 _- e partir para a e_statizaça<? d~ ~tividade. e_cononnca,
princípio que contraria a liberdade d~ 1nic1at1va e, pois, o regime
democrático, consagrados na Lei Mruor.
5. Ante o exposto, opino pela rejeição do Projeto, por inconstitucional e inj11rídico.
8 de novembro de 1979 .. ~ Henrique de
Bernardino Viana, Relator - Cunha
Lima, vencido - Mo_3:cyr Dalla - Tancredo Neves, vencido Ahnir Pinto - Murilo Badaró - Raimundo Parente - Amaral
Furlan - Aderbal Jurema.

Sala das

Comi~sões,

La Roeque, Presidente -

VOTO.VENCIDO, EM SEPARADO, DO
SR. SENADOR CUNHA LIMA
O Projeto SQb exam.e, d ·autoria do ilustre Senador Henrique
ríedade de as oociedades de ecoSantillo, dispõe sobre a o
nomia mista e empresas p licas manterem_ o controle das respectivas subsidiárias.
2. Na_ justificação, após leni.b~ar que as sociedades de economia t;nista e empresas. públicas, de instituição legal, só por lei
podem deix;ar de ser,. preponderantemente públiC'as, salienta o
Autor: "Já o mesmo não se pode dizer das subsidiárias dessas
sociedades ... __ que.~· podem, entretanto, criar-se, extinguir-se,
alienar-se ou mesmo_ despublicizar-se e até desna-cionalizar-se à
revelia da lei." .
3. Do p<>nto de vista jurídico-constitucional, o Projeto é
irrepreensível.
Record-e-se, adeiD;aJs, que, segundo o art. 160 da Constituição,
"a ordem econô:rnjca e social tem por fim realizar o deo$envolvimento nacional ... " .. Além__ disso, "são facultados a intervenção
no domínio econômico e o monopólio de deteiminada indústria. ou
atividade, mediante lei federal ... " (art. 163).
Quanto à técnica legislativa, é conveniente o desdobramento
do art. 2.0 do ProJeto, para adequá-lo ao modelo vigente no processo legislativo.
O mérito da proposic;ão será examinado pelas doutas Com,!ssões de Eco:t,1om.ia e de Finanças.
·
. ~. Isso posto, opinamos pela. aprovação do Projeto, por constituClonal, jurídico e de boa téenica legislativa, com a seguinte
EMENDA N.O 1 - COJ
Desdobre-se o art. 2.o nos seguintes arts. 2.o e 3.0:
"Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na. data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revoga~-se as disposições em. .contrário..,
Sala das COmissões, S de novembro de 1979. - Cunha Lima.
PARECER N• 978, DE 1979
Da Comissão de Constituição e JustiÇa, sobre o Projeto de Lei do Senad'o n. 0 .5, de 1979, que "extingue limites
de idade para filiação ao INPS e suprime período de carência em. favor do trabalhador rural".
Relator: Senador I\lurilo Badaró
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco

Montoro, altera a Lei Or:gânic-a da Previdência SOcial (Lei nú-
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mero 3.807, de 1960, com- a redàção da Lei n. 0 5.890, de 1973),
objetivando a supressão do limite de Idade para filiação ao !NPS,
e mandando computar nos períodos de ~arência para recebimento
de auxilio-doença e pensão, "o. tempo de exercício de ~tividade
anterior abrangida pela. Lei Complementar. n. 0 11, de 1971" -,
ou seja, do tra!>alhador rural que l;l.aja emigrado para centros
urbanos.
Em que pese a bem elaborada Justificação e o apelo do Autor
ao art. 165, item XVI, da Carta Magna, quanto à garantia aos
trabalhadores do direito à previdência social, há de verificar-se·
que o limite de idade (60 anos) não impede a filiação, embora
que restrita:, à futura percepção de um pec-úlio "-em correspondência com as contribuições vertidas", assinalando-se, ainda, que· as
medidas propostas afetam a e·conofilia do sistema previdenciãrio,
por i.sso que encontram óbic_~ no parãgrafo único do próprio artigo
citado -:-_ 165 -, que subordina a criação, majoração ou extensão
de serviços de assistência ou de benefícios compreendidos na previdência social, à prévia indicação da correspondente fonte de seu
custeio total.
Diante do exposto- e embora reconhecendo os elevados propósitos do ilust.re Senador. Franco Müntoro, nosso Parecer é pela
rejelção do Projeto, por inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979. - Henrique de La
Roque, Presidente - 1\-[urilo Baãar.r-- ·'R-elator - Cunha Lima Hugo Ramos -·Leonir Vargas --Amaral Furlan- Almir :Pinto
- Raimundo Parente - Bernardino Viana.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. 19-Secretário.

E lida a seguinte
Em 14 de novembro de 1979.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir de 15 do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na
forma do art. 36, § 29, da Constituição ·e art. 44 do Regimento Interno, parti·
cipar na qualidade de Observador Parlamentar, da XXXIV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas (3• perlodo)
Atenciosas saudações. - Aloyslo Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.

E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 124, DE 1979
Resguarda direitos adquiridos por antigos funclonilrlos do Senado
quanto a percepção de adicionais por qUinqUênlos em nlvels vigentes
antes da Reforma Administrativa, Implantada pela Resolução n• 18,
de 1973.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'~ São assegurados aos funcionários do Senado Federal os adicionais por qUinqUênios, outorgados pela Resolução n9 6, de 1946, desde que nomeados para integrar os quadros de sua Secretaria, tenham entrado em
exercício de cargo ou função antes da vigência da Resolução n" 18, de 1973.
Art. 29' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
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No Serviço Público de nossos dias ele está configurado em forma de adi·
cionais por qüinqüênios, nos desemPates para promoção por mérito (tempo
de serviço na repartição, nas esferas federal, estadual e municipal), no diploma de nível universitário etc. Neste último caso, por detrâs do nível, estão os
anos passados na respectiva instituição para adquiri-lo.
O p·arecer da douta Comissão de Constituição e Justiça à Emenda n9 3,
refere-se a
"Contagem dos adicionais por tempo de serviço para todo o
funcionalismo do Senado, na base dos percentuais vigentes anteriormente à Reforma Administrativa;",
Quando a Emenda n"' 3 se limita, clara e expressamente .. aos funcionários da Secretaria do Senado Federal- desde que a eles já faziam jus, antes da vigência da Resolução n• 18/73.
O parecer faz menção ao
'"Caráter humanitário e a repercussão benéfica que acarretará,
para os funcionários da Casa, do ponto de vista remuneratório ..... ",
Quando, positivamente, não me consta -que a emenda n9 3 postule, direta
ou indiretamente, qualquer benesse junto à Comissão Diretora do Senado, ou
mesmo tenha se preocupado quanto à repercussão benéfica ou não para o
conjunto de funcionários a ela vinculados, restringindo-se apenas a proteger e
resguardar seus direitos adquiridos, líquidos e certos.
O parecer d_a Comissão de Constituição e Justiça disse
"Lamentar não poder aceitar a Emenda n9 3, por implicar em
evidente aumento de despesa, contrariando o preceituado nas disposições constitucionais (alínea b, parãgrafo único do art. 57),
Quando a Emenda n'~ 3 exatamente defende situações constitucionais
líquidas e certas desde 1946, cujas despesas estão previstas, e não apenas previstas mas consignadas e pagas desde aquele ano, sem quaisquer interrupções,
vigorando, em sua plenitude, inclusive dentro da vigência da Constituição citada pelo emérito relator.
Como .. ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", e inexistindo quaisquer dispositivos legais, suficientemente hâbeis, tolhendo ou fracionando esses direitos adquiridos, desde 1946,
por antigos funcionârios da Secretaria do Senado Federal que a elesjâ faziam
jus antes da vigência da Resolução n9 18/73, que aqui implantou a Reforma
Administrativa, preconizada pelo Decreto-lei n• 200/67, pela Lei n• 5.645/70
e pela Lei Complementar n• 10/71, julgo por bem apresentar o anexo Projeto
de Resolução.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1979. - Gllvan Rocha- Agenor
Maria- Lenolr Vargas- Jo•é Llns- Pedro Pedro,lan- Benedito Caneila• - Vicente Vuolo.

(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça, Diretora, e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretãrio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 343, DE 1979
Dispõe sobre retlficação de correção salarial quando ocorrerem
erros no cálculo do lndlce Nacional de Preços ao Consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Ju•titlcaçilo
Art. I' Acrescente-se ao art. 2• da Lei n• 6. 708, de 30 de outubro de
Em 7 de junho do corrente ano, por ocasião da discussão e votação, por 1979, que dispõe sobre a correção automática dos salârios e modifica a polftiparte dos membros da douta Comissão de Constituição e Justiça, da Emenda ca salarial, o seguinte:
n• 3 ao Projeto de Resolução n• 29/79, regulamentando a aplicação, na admi"§ 3• Constatado qualquer erro na apuração do !ndice Nacionistração do Senado Federal, dos Sistemas de Ascenção e Progressão Funcional de Preços' ao Consumidor, será procedida sua imediata retifi-·
nais e do Aumento por Mérito, sugeriu-se que, apesar do parecer em concação, aplicável, com efeitos retroativos, aos salârios insuficientetrário à Emenda apresentada pelos eminentes senadores José Lins, Murilo
mente corrigidos."
Badaró, e com o apoiamento de outros senadores. a mesma deveria ser, Óportunamente, objeto de um Projeto de Resolução a parte, para reestudo, em
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
seus vários aspectos.
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário.
Desde que o mundo é mundo sempre houve, hã e haverá- independenJu•titlcaçio
temente da vontade em contrário de quem quer que seja- diferenciações hie.
rárquicas oriundas de graus de valores baseados na antiguidade como posto.
O presente projeto tem por objetivo impedir que os assalariados sejam
Foi assim nas dinastias chinesas e europeias, cujos membros deveram prejudicados por erros no câlculo do 1ndice Nacional de Preços ao Consumiseus privilégios à sua posição dentro das respectivas árvores genealógicas. dor. Esse prejuízo não é mera hipótese. Logo no primeiro mês de aplicação da
Mudam-se através os tempos as formas mas o-princípio bâsico será sem- nova politica salarial, estabelecida na Lei n• 6.708/79, o percentual dos reajuspre o mesmo, ou seja o direito ao privilê:gio.
tes de novembro foi subestinado em 2,2%f
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O deplorável acontecimento resultou, segundo explicação de um Diretor
do I BG E, .. basicamente da utilização de urna metodologia inadequada, ela~
borada ainda em 1967, e usada até recentemente pelo Ministério do Trabalho" (V. Documentos I, 2 e 3).
É preciso evitar a grave injustiça que tal erro representará para a remuneração de milhões de trabalhadores brasileiros, se não for adotada rapidamente uma medida corretiva, dentro da legislação salarial vigente.
Na sistemática da nova legislação_ (Lei n9 6.708, de 30 de outubro de
1979) o valor dos salários será -Corrigido, semestralmente, de acordo com o
Indice Nacional de Preços ao Consumidor. A apu-ração desse Indice serâ feita
pelo Poder Executivo que colocará à disposição da Justiça do Trabalho e das
Entidades SindicaiS os elementos por ele utilizados, na forma dos seguintes
dispositivos da citada lei:
"Art. 29
.......... -·~·-·r~··" ...................... .
§ J9 Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicarâ,
mensalmente, a variação do lndice Nacional de Preços ao Consumi~
dor, ocorrida nos seis meses anteriores.
§ 29 O Poder Executivo' colocarã à disposição da Justiça do
Trabalho e das Entidades Sindicais os elementos básicos utilizados
para a fixação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor."
O exame dos elementos que serviram de base à apuração do fndice Nacional de Preços ao Consumidor pela Justiça Trabalhista e Órgãos Sindicais tem a evidente finalidade de ~liminãr dúvidas e permitir, sobretudo, retificaçõCs indispensáveis quando ocorrerem incorreções ou equívocos, pois de
outra forma a medida não teria objetivo prâtico.
Impõe-se, por isso mesmo que, verificada qualquer distorção, seja proce~
dida imediata retificação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor e sua
aplicação se-faça, com efeito retroaüvo~ aos Salârios ins-uficientemente corriw
gidos.
É o que claramente prescreve o projeto.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1979. -Franco Montoro.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AUTOR:

Documento

o9

1

Folha de S. Paulo, Quinta-feira, "8 de novembro de 1979
DIRETOR DOTBGE ADMITE
A DISTORÇÃO NOS INDICES
RIO (Sucursal)- A diferença entre os-índices de- preços calculados pelo
IBGE (para menos) e diversos institutos de pesquisas regionàis (para mais) de
cidades como BeJém, Brasília, Salvador e São Paulo, se deve, basicamente, à
utilização de uma metodologia inadequ-ada, elã.bõrada ainda em 1967, e usada até recentemente pelo Ministério do Trab3.1ho. Mas essa metodologia, em
que se apóia o sistema de índices do Ministério, serã substituída à medida que
o IBGE começar a implantar seus índices naquelas cidades, já a partir de janeiro vindouro.
A explicação é de um diretor do IBGE, que evitou, contudo, fazer qualquer crítica à metodologia do Ministério do Trabalho, usada agora pelo
IBGE, '"com alguns aperfeiçoamentos", para a formação do sistema de índi~
ces em cidades onde este instit~:~:~o aill:_~a não Conseguiu instalar o seu sistema.
O dirigente confirmou que em janeirO-'serão substituídos os índices de São
Paulo, Brasília e Belém. Em junho do próximo ano, os de Fo_rtaleza, Salvador
e _Curitiba, repetindo o que jã dissera o presidente do IBGE, anteontem em
Sao Paulo.
A constatação de uma diferença de 2,2 pontos percentuais, entre o índice
médio do IBGE e o obtido pelas diversas iri.SiltuiçÕCs de pesquisas, não constitui surpresa para a direção do IBGE, na opinião do mesmo diretor,já que
somente cm junho do ano Yindouro a instituição terã plenas condições deresponder por tod<}S os índices regionais. :Ele reconhece que houve pressa na
adoção do sistema de índices para efeito do câlculo do reajustamento salarial
se~~st~al~ (lN PC), l?orque a instituição teve que recorrer à metodologia e aos
íõâice5 ão- MíiliSlêi'íO do Trabalho, que se achã.in ultrã.pã:Ssidos porque se baseiam em pesquisas de orçamentos familiares relativos a "!967.
Sobre a aplicação do índice de 26,6% na correção salarial semestral a
partir deste mês, com prejuízo de 2,2% para as categorias que se enquadram
nos dissídios de novembro, o mesmo dirigente do IBGE diz que "esse é um
problema político, não cabendo à instituição entrar nessa discussão". Isto
porque, ao seu ver, a decisão de se adotar um índice nacional de preços ao
consumidor, com suas limitações já rec6nheddãs, foi eminentemente política, pois o papel do IBGE é subsidiar o gOvernO-com o fornecimento de dados
de pesquisa.

.~ovembro de 1979

Avaliação
A direçãO do IBGE, desde ontem, estã reavaliando uma série de peque-

nas reuniões internas durante as quais são avaliadas sugestões e examinadas
diferentes críticas formuladas por economistas, representantes de sindicatos e
dirigenteS de institutos de pesqUisas.
Ainda este mês o IBGE vai promover, em sua sede, no Rio, um encontro
dessa natureza com outras instituições e representantes sindicais a: quem, nesse sentido, já estã remetendo co_n_vitesA A in_tenção do presidente da instituição, economista Jessé Montelo, é de realizar um confronto do sistema utiR
lizado pela instituição com os de outros institutos a fim de, dentro do possíw
vel, aperfeiçoar o seú. -sistema de cálculo de índices de preços.
Planejamento
_Em Br~sília, o Ministério do Planejamento recusou-se ontem a comentar
as declarações feitas pelo economista Bareli, do DIEESE, e pelo Deputado
Carlos Chiareli (ARENA-RS), acusando o IBGE de subestimar os índices
de preços calculados para 10 cidades brasileiras, prejudicando assim a cor~
reção salarial com base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC).
Segundo assessores ligados a Delfim Neto, ••o Ministro esta cansado de
rebater críticas levantadas pelo Bareli, que sabe acusar, mas nunca dispõe de
elementos e fatos capazes de fundamentar suas acusações, a exemplo do que
ocorreu em relação às acusaÇões feitas com relação aos fndices de 1973". EsK
tranharam ainda a existência de dúvidas sobre os índices do IBGE, uma vez
que o seu presidente, o professor Jessé Montelo, colocouRse inteiramente à
disposição de todos para esclarecer fatos, revelar dados, e dirimir quaisquer
dúvidas envolvendo o trabalho daquele órgão de pesquisa.
Documento n9 2
Folha de S. Paulo, Quarta-feira, 7 de novembro de 1979
SUBESTIMADO INPC DE 26,6%
lndlces de institutos superam os do IBGE em nove capitais
Teodoro G. Meissner
Para a fixação do INPC (lndice Nacional de Preços ao Consumidor)
vâlido para os reajustes salariais nos acordos coletivos de trabalho de novembro, o IBG E (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica) calculou o
aumento do custo de vida- em todas as lO cidades e regiões metropolitanas
pesquisadas- abaixo dos percentuais divulgaJos pelos institutos de pesquisas de cada localidade, com exceção da cidade de Curitiba. Para Fortaleza,
não hã dados disponíveis para confrontar com o número do IBGE. Usando~
se a mesma metodologia do IBGE e aplicando-a aos dados dos institutos regionais, o INPC válido para os reajustes salariais de novembro seria de 28,8%
e não de 26,6%, o índice oficial apurado pelo IBGE. Uma diferença de 2,2
pontos percentuais, em prejuízo dos assalariados (ver tabela).
Os dados do IBGE, cidade por cidade, foram apresentados ontem pela
primeira vez pelo presidente do órgão, Jessé Montelo, durante o Fórum de
Política Salarial promovido pelo Idort (Instituto de Organização Racional do
Trabalho), o que está sendo realizado no Centro Empresarial, de São Paulo.
Já os dados regionais utilizados na comparação são fornecidos pelos seguintes institutos: Fipe-Fundação Instituto de Pesquisas_ Econômicas (São Paulo),
Fundaçã-o Getúlio Vargas (Rio), Instituto Joaquim Nabuco (Recife), Instituto de Pesquisas Econõmicas e Administrativas de Minas Gerais (Belo Horizonte), Instituto de PCsquisas EconômiC3.s dei Universidade Federal do Rio
-Grande do Sul (Porto Alegre), Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia da Bahia (Salvador), Secretaria do Planejamento do Estado do Ceará
(Fortale~a), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(Curitiba), Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (Brasflia) e
IDESP-Instituto de Desenvolvimento do Estado do Parã (Belém). Como a tabela mostra, as diferenças entre os dados do IBGE e dos institutos regionais
são notórias.)
O IBGE foi obrigado, pelo governo, a produzir, em regime de urgência,
61NPC: PõfiifsO,SO "teiri-CáridiÇões; ilo rDOrriint6, de coiCta-r dadOs p3r3 qUatro regiões metropolitanas: Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto
Alegre. Para as restantes seis cidades, utiliza~se dos discutíveis e secretos da~
dos do MinistériO dó Trabalho, embora Jessé Montelo frise que .. a metodologia sofreu aperfeiçoamento ao passar a ser calculada pelo IBGE em meados
de 1978". Mas não especifica qual. Ele mesmo reconhece que, "devido ao
fato da pesquisa de orçamentos familiares utilizada no cálculo dos índices
pela metodologia do Ministério do Trabalho datar de 1967 e o sistema de coletas de preços exigir alguns aperfeiçoamentos e maior extensão no número
de informantes, os indices com base na metodologia mencionada serão subs~
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tituídos, à medida que o IBGE implantar seu sistema de índices nas áreas me~
tropolitanas" restantes. Segundo Montelo, isso deve ocorrer em janeiro em
São Paulo, Brasília e Belém, e em junho em Fortaleza, Salvador e Curitiba.
Enquanto isso, ocorrem disparates do tipo de o Rio ter um peso maior
no INPC do que São Paulo, simplesmente porque o IBGE considera a popu:.
lação metropolitana do Rio e apenas a da cidade de São Paulo, o que eviden~
temente afasta o INPC da realidade, para mais ou para menos, não importa.

"E IRREALISTA POR DEFINIÇÃO"
Os dois outros debatedores do primeiro dia do Fórum de Política Salarial- Válter Bareli, diretor-técnico do Dieese, e o Deputado Federal Carlos
Alberto Chiareli (ARENA-RS)- discordam não só dos índices obtidos pelo
IBGE como da própria nova política salarial aS;cira em vigor.
Para Bareli, o INPC é "irrealista por definição, no que se refere a salários", não só por usar "os superados índices do Ministério do Trabalho,
quando há outros mais realistas". Mas tambêm porque ao fixar um índice na.cional, o Governo não garante que as mercadorias compradas pelos assala.riados tenham um mesmo preço em todo o território, prejudicando os trabalhadores das cidades onde o custo de vida cresce mais do que a mêdia nacional. Em novembro, segundo dados do próprio IBGE. os prejudicados foram
os assalariados de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro
(ver tabela).
Bareli condena também a defasagem do INPC. Por exemplo: o índice
que vigora para os reajUstes salariais de novembro foi anunciado em outubro,
com base no aumento de custo de vida entre abril e setembro. Ele não concorda também que o INPC seja calculado sobre o aumento do custo de vida para
famílias que ganham de um a cinco saláríos mínimos e seja utilizado para corrigir todos os salários.
-~
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preços internacionais do petróleo e a elevação dos salários na indústria de
construção civil. Observe-se que os índices de preços de outubro, sobretudo
nos preços no atacado, ainda contêm parcela substancial da inflação corretiva, fato esse que deverá se repetir até dezembro".
No tocante ao índice de preços ao consumidor, a alta de outubro, calculada em 3,8 por cento, tem seus focos mais importantes de variação nos serviços pessoais eem alimentação, únicos itens com variação superior à média.
O aurne'nto de preços dos serviços.pessoals é fortemente hlfluenciado pelos cigarros e manutenção de veículos próprios. No caso de alimentação há fortes
variações nos preços -de doces, chocolates e açúcar (14,0%), pescado fresco
(I l,l %), gorduras (10,2%) e carnes industrializadas (8,3%).
As altas de 6,4% no índice de preços no atacado, em seu conceito de disponibilidade interna, e 5,6% no de oferta global, embora inferiores ao do mês
de setembrO, ainda englobam - afirma a FGV - parcela razoável de influências indiretas aa:·elevaçãO-dOS-pieÇos do petróleo e de inflação corretiva,
esta "provocada pela revisão dos preços de produtos agrícolas que, mesmo
com redução sensível de prodUção na última safra, tiveram seus preços tabelados a níveis baixos".
Finalme.Õte, o índice .de custo da construção no Rio de Janeiro refletiu
um aumento de 2,5%.
·
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Custo da construçao no Rio

O índice de preços no atacado atingiu, em outubro, 6,4%, mas foi expur~
gado em 2,2 pontos percentuais, caindo para 4,2%, devido às elevações nos
preços do milho e da soja, consideradas como acidentais e, portanto, passí·
veis de ..expurgo". Dessa forma, foi também minimizado o impacto de toda a
alta de preços em outubro sobre a correção monetária, cujo cálculo ê baseado
justamente no índice de preços no atacado.
Estas informações foram divulgadas ontem no Rio pela Fundação Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que liberava para a imprensa o índice da
inflação em outubro: 5,2%. Os três componentes da inflação ou índice geral
de preços atingiram 3,8% (custo de vida no Rio), 6,4% (preços no atacado sem
expurgo) e 2,5% (custo de construção no Rio). A mêdia ponderada desses
índices dá o nível inflacionário do mês. O cus.to de vida no Rio, vâlido até
bem pouco tempo para todo o Pafs, chega a 59% se computados os últimos
doze meses, nível que está acima da maior taxa de reajuste salª'rial (57,70%)
fixada para os dissfdios de novembro, de acordo com a nova pol!tica salarial.

Todos os assalariados que têm data-base a partir
de 19 de novembro, serão atingidos

Os índices de outubro revelam queda em relação ao mês anterior, quando a inflação quase atingiu 8%, mas ainda se encontra em um patamar considerado alto. Este fato, segundo a FGV, mostra que as taxas de setembro "foram excepcionais, por absorver quase que integralmente os aumentos de

BRASILIA (Sucursal)- O Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, divulgou pntem o lndice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), válido
para as catd'gorias que têm data-base em novembro: 26,6%. Este índice representa o aumento oficial do custo de vida no semestre anterior a novembro, e
deverá ser aplicado, segundo as regras do projeto aprovado anteontem no
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Congresso, sobre salários já reajustados por uma taxa fixa (que está inclusive
no projeto) de 22%. Um salârio de Cr$ 3.000,00 hâ um ano, por exemplo,
passará agora para CrS 4.730,00, com um aumento de 57,69%, que não inclui
a produtividade a ser negociada. Jâ um salário de Cr$ 13.000,00 irâ a
Cr$ 20.299,56, com um reajuste de 56,15%. (Ver tabela).
Para faCilitar a aplicação dos reajuStes, o Ministério do Trabalho vai divulgar no dia 31 de outubro uma tabela prática a ser publicada no Diário Oficial. mostrando ao trabalhador como ele poderá saber de quanto será reajustado automaticamente o seu salário.
A correção de 22 por cento beneficiará em novembro cerca de 8 milhões
de trabalhadores, segundo câlculos oficiais, mas nem todos que forem beneficiados com a correção de 22 por cento serão beneficiadc;>s com o INPC pois
este índice somente será aplicado no caso daqueles que tiveram a data-base
em novembro.
ABAIXO DA INFLAÇÃO
Gabriel J. de Carvalho

Novembro de 1979

Segundo o DIEESE, o IBGE vai fornecer imediatamente os índices de
Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio e Recife. Em janeiro de 1980 terá condições de fornecer os índices de São Paulo, Brasília e Belêm. Em julho de 1980
terá os de Fortaleza, Salvador e Curitiba. Assim- diz o DIEESE- o INPC
será, ao final, apenas representativo de dez regiões metropolitanas do País.
"~discutível admitir que tal índice seja de fato nacional, pois nem metade das
capitais brasHeiras estarão sendo objeto da pesquisa"- afirma o DIEESE.
Pelo menos 30%
O trabalho do DIEESE foi divulgado ontem à tarde, antes da revelação
oficial do INPC para novembro, de 26,6%. Com base em pesquisa de preços
feita por vários institutos-ém onZe Cãpitá.íS, entretanto, o DIEESE estima que
o indicador não poderia ser inferior a 30,2%. Para o cálculo o Departamento
Intersindicallevou em consideração a população de cada capital, aplicando
maior peso às mais populosas e vice-versa.
O trabalho do DIEESE apresenta ainda as seguintes considerações:

As lideranças sindicais tinham razão em ir a Brasília pressionar os parlaNovembro a abril
mentares a não votarem o projeto do Governo que institui no País os reajus"A
nova
política
de
salários
não previu situações específicas que precisates semestrais. Eles foram lá, protestaram, argumentaram, vaiaram, ouviram
acusações e acabaram assistindo ao vivo, das galerias do Congresso, a apro- riam passar por um processo de adptação aos conceitos da nova lei. A lei devação do projeto. A maioria arenista garantiu a aProvação. E por que os sin- termina que os salários das categorias qu-ê têm reajuste entre novembro e
dicalistas tinham razão? Apenas porque a nova lei não resta1:1ra o direito de abril, terão em l'l!_l 1~79 uma correção salarial de 22%. Ao estabelecer a correção semestr-al de salários e efetmlr essa correção somente em novembro,
greve ou não prevê reajustes trimestr:iíS?
- -Não. Eles temiam o que ontem acabou se consumando: a subestimação passa~se a dar tratamento desigual aos assalariados.
"0 percentual de 22% não conseguiu ser ainda adequadamente explicados índices oficiais, mesmo quando eles passam a ser eles a ser elaborados por
do. Como se trata de correção salarial semestral, deverMse-ia utilizar a va~
uma instituição, o lBGE; que vem adquirindo reputação internacional.
Ontem foi divulgado o lndice Nacional de Preços ao Consumidor, o tal dação do cUsto de vida no período de novembroj78 a abril/79. Nesse període INPC do qual ouviremos falar muito daqui para a frente. Ele foi elabora- do, o custo de vida nas diversas capitais brasileiras cresceu, em termos médios
do pelo IBGE, após o crivo do Ministro: Delfim Netto, do -Planejamento, em ponderados, 24,3%. Esse seria um número tecnicamente aceitâvel, dentro do
26,6% para os seis meses anteriores a novembro. Isto é, vale para o cálculo sa- espfrito da lei, para a correção salarial de 19-ll-79. Ou seja, o percentual de
larial das categorias que têm dissfdio no mês que vem. ComO--O projeto apro- 22% é inconsistente em relação aos propósitos da nova legislação, ao menos
vado prevê um reajuste fixo de 22% também em novembro, teoricamente váli- do ponto de vista técnico.
do para o semestre ainda anterior (noveinbro de 78 a abril de 79), a compoRetroação
sição dos dois índices nos dão percentual de doze meses, a ser observado por
"Assiin as diversas categorias- de datas~ base entre novembro e abril pascada faixa salarial (um a três salãrios mínimos, de três a dez e acima de dez
sam a ter seus salários reajUstados em peiíodos inferiores a seis meses. Uma
mínimos).
··
·
E o que se vê, após os cálculos? O maior índice, válido para as faixas de categoria com reajuste em deZembro, recebe a correção salarial de 22% por
menor renda (sem contar a taxa de produtividade, a ser negociada por sindi- um único mês, enquanto_ a que tem reajuste em janeiro receberá a correção sacatos setoriais de patrões e empregados), chega a 57,6%. Como a média pon- larial de 22% ror dois meses e assim por diante. Se a regra é a correção semesderada do custo de vida em 11 capitais brasileiras foi de 58,74% nos últimos tral, seria necessário um período de adaptação ou retroação dos possíveis bedoze meses (no caso até setembro), a adoção da nova fórmula oficial significa nefícíos da nova legislação.
que mesmo o assalariado paulista que ganha menos, de Cr$ 2-.268 a
Nova distorção
Cr$ 6.804, eSiã:rll perdendo mais de um por cento. Isto sem considerar que o
custo de vida nos últimos doze meses até outubro foi certamerite maior que
"A nova legislação introduz nova distorção salarial. Os trabalhadores
no período anterior.
com data-base, no período de novembro a abril passam a sofrer outro tipo de
E mais: em algumas capitais o cuSto de vida superou 60%, como Belo tratamento diferenciado em relação aos trabalhadores com data-base entre
Horizonte (68,50%), Recife (64,40%) e Porto Alegre (60%). Em São Paulo, a maio e outubro.
média dos índices do Dieese e Fipe para 'doze meses foi de 54,32%, mas estes
"Através de um exemplo, a situação fica mais clara. Os trabalhadores
cálculos vêm apenas até setembro, não englobando '?Utubro, quando as taxas que têm data-base em abril, terão, em novembro um reajuste de 22%, no dia
continuaram altas e, portanto, tendem a puxar aqueles 54,32% para cima.
19-ll-79. No mesmo dia, os trabalhadores que têm data-base em maio recebeConclui-se, então, que nem nas faixas de menor renda, se consegue se- rão sua primeira correção semestral que; nos exemplos do Ministério do Traquer empatar com o aumento dos preços._ Na medida em que sobem os níveis balho, poderá ser de 27%. Admitindo-se esse valor, a diferença de um mês da
salariais, também aumentam progressivamente, as perdas, pelo menos no mês data-base provocará uma· difêrençá. dC -oorreÇã() salarial de 7, 7% na faixa de
de novembro, quando inúmeras categorias de assalariados têm sua data-base. até 3 salãrios mínimos (nessa faixa, a correÇão sofre um acréscimo de 10%, ou
Se todos os sindicatos seguirem a nova pOlítica do Governo, muíto do esforço seja, 2U% mais 2,7% ígual29,7%). Essa porcentagem é significativa e jamais
para se conseguir uma maior taxa de produtividade se traduzirá, na prática, será recuperada, pois admitindo-se a mesma variação na correção semestral
em tentar alinhar o aumento dos salários com alta real dos preços.
futura, os trabalhadores com data-base em abril receberão em abril/80,27% e
Com eStes 26,6% anunciadoS- onteni peio Ministro do Trabalho, o Go- os de data-base em maio, receberão em maio/80,27%.
verno acabou provando a tese dos sindicatos. O Dieese, ontem mesmo, sem
saber ainda do INPC de novembro, já pedia no mínimo 30,2%. Talvez_por
O mínimo
isso este índice tenha sido divulgado someilte ontem, e não na véspera, quan.. A lei aprovada dispõe que ..0 Poder Executivo ajustará ... a política de
do o Co:rigr-eSSci votava a matéria. Se os 26,6% viessem a público naquele dia,
salário mínimo aos objetivos desta lei". Tecnicamente, o ajustamento da políseria possível até que parlamentares da ARENA se sensibilizassem com muitica de salário mínimo à atual lei exige que o salârio mínimo seja corrigido
tos dos argumentos dos líderes sindicais e distoi-ções que tal legislação poderá
mensalmente, já que ele se torna valor de referência para as correções salage~ar.
riais. Se o salário mínimo fOr corrigido somente semestralmente, a amplitude
das faixas de salário serão diferentes antes e depois da decretação dos níveis
PARA O DIEESE, O !NDICE NÃO
de salário mínimo, o que diferenciará os salários conforme a data do reajusta~
PODERIA SER INFERIOR A 30,2%
mente. do salário mínimo. Exemplificando, segundo o atual salário mínimo, a
O Departamento lntersindical de EstaÚstica e Estudos Socio- primeira faixa salarial vai até Cr$ 6.804,00. Se o salârio mínimo for reajustaEconômicos- DIEESE distribiiiu nota ontem onde denuncia que· a lei apro- do em 30%, essa faixa irâ até CrS 8.845,20. Na segunda situação, haverá um
vada anteontem pelo Congresso, introduZlrido-os reajustes semestrais de sa- número maior de trabalhadores que sofrerão a correção salarial de 10% a
mais que a variação do INPC, do q!.!e na primCira."
lárioS, não terá condições de ser Cumprida.
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"Nova política salarial não distribui a renda"

LEGLSLAÇÃO CITADA

.. A nova política salarial não distribui renda de forma alguma", disse ontem o economista Waiter Barelli, do DIEESE, durante encontro da chapa de
Oposição ao Conselho Regional de Economia, da qual faz parte, com a Associação dos Jornalistas de Economia de São Paulo. Ele não quis fazer comparações entre a forma salarial aprovada ontem e a anterior porque considera
que seria analisar udos males o pior, o que não é conveniente".
Todos os economistas da chapa de Oposição presentes ao encontro com
a AJOESP - José Maria Arbex, André Franco Montoro Filho e Luciano
Coutinho, além de Barelli - concordaram que o grande problema da nova
política salarial é o índice de produtividade, uma componente desconhecida.
Para Arbex, diretor de planejamento das Indústrias Reunidas F. Matarazzo,
o governo ao introduzir o índice de produtividade quis trazer ao debate público uma fórmula incógnita e impoSsível de calcular por setores, porque dentro
de um mesmo setor, uma ou algumas empresas podem usar de políticas de estagnação para investimentos.
-

õSfeojustes de novembro,
sa/órit> por salório.
So/6rio.l
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Dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a política salarial e dá outras providências.

, .. ·À~.· 2; ..À. ~~;r~~ã~· ~fe~~~~~s~~â ·s~~~·n·d~ .a. di~~r.sid~d~ ·d~s· f~i~~~s. ~;~~=
riais e- cumulativamente, observados os seguintes critérios:
i- até três vezes o valor do maior salário mínimo, multiplicando-se o
salário ajustado por um fator coi-respondente a 1.1 da variação semestral do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor;
II-- de três a dez salários mínimos-aplicar~sewã, até o limite do inciso anw
terior, a regra nele contida e, no que exceder, o fator 1.00;
. .
III - acima de dez salários mínimOs aplicarwse-ão as regras dos mctsos
anteriores até os respectivos limites e, no que exceder, ~ fator 0.8.
§ 1~ Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicará, mensalmente. a variação do lndice Nacional de Preços ao Con:$umidor, ocorrida nos seis
.
meses anteriores.
§ 29 O Poder Executivo colocará à disposição da Justiça do Trabalho e
das Entidades Sindicais oS elementos básicos Utilizados para a fixação do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor.
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So/6rio

LEI N' 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

de Economia.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 344, DE !979
Dispõe sobre o pagamento em dobro do auxílio-natalidade, no caso
que especifica.

56 29
56 I 5
56.02

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O auxílio-natalidade a que se refere o art. 33 da Lei n9 3.807, de
1960, na redação dada pela (ei n'5.890, de 1973, serã pago em dobro quando
o segurado perceber remuneração mensal até cinco salârios mínimos.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. )9 Revogam~se as disposições em contrário.

55 92
55 83
55 75
55 68
55_61
55.55
55,50
55 45
55.32
55.01
54,73
54,47
54.23
54.00
53 80
53 60
53 42

Justificação
O auxílio~natalidade previsto no art. 33 da Lei Orgânica da Previdência
Social, com a redação que lhe foi dada pela Lei n' 5.890, de 1973 (v., também,
art. 44 do Decreto n9 77.077, de 24 de janeiro de 1976, que expediu a ConsoliM
dação das Leis da Previdência Social), é pago em valor igual ao do valor de
referência na localidade.
Por este projeto de lei o que se quer é elevar para o dobro tal benefício
previdenciârio, quando o segurado perceber até cinco salários mínimos menw
sais.
A razão da medida pleiteada é fácil de ser entendida, visto que o nasci~
menta de uma criança em família de pequena renda ocasiona, invariavelmenw
te, abalo no orçamento doméstico.
Sala das Sessões, !4 de novembro de 1979. - Orestes Quércia.

5315
53.09
52 94
52.79
52.66

52.53
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52.42
52.30
52.19
52 QÇ
51.99
51 co
'51,81

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.

Art. 33. O auxílio~natalidade garantirá, após a realização de doze ( 12)
contribuições mensais, à segurada gestante. ou ao segurado, pelo parto de sua
esposa não segurada, ou de pessoa designada na forma do§ 19 do art. 11, desM
de que inscrita esta pelo menos 300 (trezentos) dias antes do parto, uma quantia, paga de uma só vez, igual ao salário mínimo vigente na localidade de trabalho do segurado.
Parágrafo úrtico. B obrigatória, independentemente do cumprimento
do prazo de carência, a assistência à maternidade, na forma permitida pelas
condições da localidade em que a gestante residir.

51.72
51 64
51,56
51 48

51,42
51.35
51 28
51.21
51.15
51.09
51 04
so 98
50 93
50 88

DECRETO N' 17.077, DE 24 DE JANEIRO DE 1976

50 83

Expede a Consolldação das Leis da Previdência Social ( CLPS ),

50 78

.. ................ ·-· ........... ·-· ................................. .
-

So/Orio• 1111'1 nev1mbtQ de 1978.
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Art. 44. O auxílio-natalidade serâ devido, após 12 (doze) contribuições
mensais, à segurada gestante ou ao segurado, pelo parto de sua esposa ou
companheira não segurada, ou de pessoa designada na forma do item II do
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artigo 13, desde que inscrita pelo menos 300 (trezentos)"dias antes do parto,
em quantia, paga de uma só vez, igual ao valor de referência (artigo 225) da
localidade de trabalho do segurado.
Parágrafo único. -É: obrigatória a :assiStência à maternidade, na forma
permitida pelas condições da localidade de residência da gestante.

Art. 30. Das pessoas comprovadamente pobres, à vista de atestado da
autoridade competente, não setâ cobrado emolumento pelo registro civil e
respectiva certidão.
• ••••••••

~.

-~

- • ·-

~

- ,, • • • • •

~ ~

••

~

• • • • ·-.

~
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(À Comissão de Constituição e Justiça.)

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 345, DE 1979

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 346, DE 1979
Modifica a redação do art. ~ 505 do vigente Código ClvU (Lei no
3.071, de I• de janeiro de 1916).

Dá nova redação ao i.rt. 30 da Lei n~ 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre 05 Registros Públicos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
ArL I~ O art. 505 do Código Civil (Lei n~ 3.071, de 19 de janeiro de
1916), passa a vigorar com a seguinte redação:

O Corigresso Nacioital decreta:
Art. i' O art. 30 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a
viger com ·a seguinteoredação:

"Art. 505 Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse,
a alegação de propriedade, ou de direito sobre a coisa. Será, porém,
deferida a posse a quem evidentemente tiver a propriedade se, com
base nesta, for aquela disputada."

"Art. 30. As pessoas carentes de recursos financeiros são isenArt. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições contrário.
tas do pagamento dos registres civis de que trata o artigo anterior,
inclusive das averbações que se fizerem necessárias aos respectivos
Justificação
registras.
Inspira-nos a apresentação do presente projeto decisão tomada durante
§ 1"' A carência de recursos financeiros, ou a pobreza, será
comprovada mediante declaração da parte interessada, firmada por simpósio de estudos sobre o novo Código Civil, em que a Associação dos Maduas testemunhas, de que percebe renda apenas indispensável para gistrados brasileiros examinou, publicando as conclusões, o então anteprojeto de Código Civil elaborado pelo Executivo, atualmente em tramitação
o sustento próprio e de sua família.
§ 29 Consídeni.-se pessoa carente dC recursos financeiros, para no Congresso.
Aliãs, a vagarosa tramitação da matéria no Congresso é que nos faz pleios efeitos deste artigo, toda aquela que perceba remuneração mensal
igual ou inferior ao valor de 2 (duas) vezes o maior salário mínimo tear a alteração_ consignada neste projeto.
vigente no País."
-A justificação apresentada no mencionado simpósio é a mesma de que
aqui nos utilizamos, qual seja:
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.. .... a inclusão da exceptio propn'etatls, formulada nos termos
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
da Súmula n• 487 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, corrige os
defeitos de redação do art. 505, do Código Civil."
Justificação
Parece-nos, pois, que a exegese da Suprema Corte, em acórdãos reiteraPara atendimento das exigências impostas pelo Estado organizado, todos os cidadãos, indistintamente, são forçados a promover determinados dos, é de ser acolhida para o fim de alterar a lei, mâxime quando contribui
atos, como, por exemplo, os vinculados ao registro civil das pessoas naturais, para esclarecimento mais amplo do sentido da norma.
·
·sem o que não terão, sequer, existência iegal. ·
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro.
É absolutamente indispensável, assim, que todas as pessoas tenham seu
LEGISLAÇÃO CITADA
nascimento registrado, assfm como o seu casamento e, por fim, o seu óbito,
LEI N• 3.071, DE 1• DE JANEIRO DE 1916
para que tais situações possam ter rePercussões de carãter legal.
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil
Todavia, para a realização dos registfos c averbaçÕes junto ao Registro ·
Civil das Pessoas Naturais, são exigidos emolumentos, que configuram ônus
impossível de ser suportado pelas pessoas carentes de recursos financeiros.
Art. 505. Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse, a alePor esse motivo, preceitua o art. 30 da Lei n"' 6.015, de 31 de dezembro de gação de domínio. ou de outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto,
1973 - Lei dos Registres Públicos - que das pessoas comprovadamente julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domípobres, à vista de atestado da autoridade competente, não será cobrado emo- nio.
lumento pelo registro civil e respectiva certidão.
Ocorre que, para esse efeito, pessoa comProvadamente pobre, que faça
jUs ao denominado "atestado de pobreza" é aquela que vive virtualmente em
(À Comissão de Constituição e Justiçti.)
misériã absoluta, sem praticamente nenhum rendimento.
No entanto, as pessoas cuja remuneração não exceda ao valor de dois saO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetos que vêm de ser lidos
lários mínimos--inensãis e que são, portanto, carentes de recursos financeiros, serão publicados e remetidos às comissões competentes.
embora não estejam na miséria absoluta, são pobres e sem condições de arcar
Sobre a mesa, expediente que serã lido pelo Sr. 1~-Secretãrio.
com o ónus dos emolumentos exigidos para os atos do registro civil e respectiE lido o seguinte
vas averbações.
Tendo sido negado seguimento ao pedido de informações sjn9/19 e na
Nosso objetiVo, pOrtanto; é ampliar à conCeiió fixado no referido- dispo-:sitivo legal, estendend_o a gratuidade dos a tos _do registro civil às pessoas ca- co~Jormidade do que faculta o Regimento Interno da Casa (art. 239, VII), verentes de recursos financeiros, assim consideradas- as que percebam até dois nhç apresentar recurso para o Plenário, a fim. de que seja reexaminada a respeitável decisão do nobre Senador Presidente do· Senado Federal, ouvida,
salários mínimo's mensais.
A medida proposta, que se destina a produzir efeitos socialmente positi- preliminarmente, a douta Comissão de Constituição e Justiça na forma do
vos, permitirá que milhares de brasileiros carentes de recursos financeiros que dispõem as regras procedimentais pertinentes.
promovam a uma série de atosjuilfõ ao Registro Civil das Pessoas Naturais, e
Justificação
que até agora não foram realizados exclusivamente em decorrência de razões
InvocandO -a deCisão do Plenário, tomada na sessão ordinária do dia 9
de ordem financeira:·---de maio do corrente ano, ao apreciar recurso interposto pelo nobre Senador
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro.
Dirceu Cardoso, instruído com os Pareceres n9s 100, de 1979, da Comissão de
LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição e Justiça e 128, de 1979, da Comissão Diretora, indeferiu o Senhor Senador Presidente do Senado Federal seguimento aos seguintes requeLEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
rimentos de informações:
Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências.
I - requisição do inteiro teor do processo iniciado pela representação de
Lynaldo Uchoa de Medeiros contra os ex-diretores do Banco Central doBra-
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sil, Sérgio Ribeiro e Ernesto Albrecht, e arquivado em decorrência de parecer
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; e
2 - Contrato celebrado entre a Aço Minas Gerais S.A. e a firma American Medical International:
A decisão de Sua Excelência, no entanto, não se assenta na correta interpretação dos textos aplicáveis à espécie como passaremos a demonstrar.
Trãdicionalmente, é reconhecido a_o Poder Legislativo duas atividades
básicas: a de elaborar normas gerais e abstratas que se destinam a reger a conduta de governantes e governados e a de votar o_ orçamento, ou seja, fixar a
despesa e prever a receita pública para um determinado lâpso de tempo. Condições históricas que não caberia aqui examinar determinaram uma progressiva.limitação das faculdades e prerrogativas próprias-da atividade parlamentar verificando-se, paralelamente, uma hipertrofia de campo de atuação do
Executivo, sendo que em alguns casos a função legislativa passoU a assumir
carãter meramente assessório. Nosso País não ficou alheio a esta tendência
que se generalizou mundo afora e hoje é consagrada na ordem constitucional
de um grande número de Estados. Cumpre ressaltar que a mencionada hipertrofia foi -contrabalançada, nos países democráticos, com a outorga de uma
outra atribuição funCional ao parlamento: a de fiscalizar os atos da administração pública. A fim de ser mantido o necessário e desejável equilíbrio entre
os poderes, não se poderia admitir, pura e simplesmente, que um deles tivesse
considerávelmente ampliada a sua faixa de competência sem a criação de um
mecanismo capaz de impedir o uso abusivo o_u ilegítimo da- autoridade pública.
O direito constitucional positivo brasileiro não foge à regra geral, consagrada hoje em praticameiile todos os ordenamentos jurídicos_ civilizados. A
Seção IV, do capítulo VI, da Carta Magna, ao dispor sobre as "atribuições do
Poder Legislativo", define, fundamentalmente, os dois campos de atuação do
Parlamento. Em priineiro lugar, compete ao Congresso Nacional .. dispor
sobre todas as matérias de competência da União", vale dizer legislar ares·
peito de tudo aquilo que não recaia na ârea própria dos Estados ou Municípios. Em segundo lugar, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal o
poder - dever de fiscalizar os "atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta". Da redação do artigo 45 da Lei Fundamental do País não
pode restar dúvida quanto à abrangência do poder fiscalizador.
A interpretação sistemãtica do texto constitucional corrobora o entendimento acima esposado.
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Uma vez demonstrado que à norma inferior não cabe def:nir os fatos sujeitos a fiscalização mas apenas o respectivo processo, cumpre indagar a que
tipo de norma jurídica se refere a palavra "lei", empregada evidentemente na
sua acepção ampla no contexto do artigo em pauta. Não se trata de .. lei complementar" nem de "lei ordinária" porquanto a norma procedimental a ser
editada interessa unicamente à economia interna das Casas do Congresso Nacional. Trata-se, obviamente, de preceito atinente ao exercfcio da atividade
parlamentar e, como tal, não seria lógico nem admissível exigir-se a interveniência do Poder Executivo no respectivO processo de elaboração. Tampouco
se poderia pensar em "decreto legislativo" pois este tipo de norma se destina
precípuamente a disciplinar matérias de "'competência exclusiva do Congresso Nacional" (art. 44). Rest~ pois a "resolução" que é a forma própria para
regulamentar assuntos do interesse ou da competência exclusiva da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.
Outro não poderia ser o alcance do vocábulo "lei" contido no bojo do
artigo 45 da Constituição. Seja qual for o "processo" adotado para a fiscalização dos atos do Executivo, há de ter ele o seu trâmite restrito ao âmbito interno de uma das Casas do Congresso. Sob pena de violar-se o princípio da
independência entre os Poderes da União, seria inadmissível supor que o Legislativo, a título de exercer o poder fiscalizador, pudesse imiscuir-se nos
meandros da administração fCderal, determinando inclusive a realização de
diligências e atas dentro de repartições que não lhe estão hierarquicamente
subordinadas. Desta forma, qualquer documento, informação ou expediente
neceSsârio ao amplo e livre exercício do poder fiscalizador só poderá ser solicitado, respeitando a sistemática cOIIStitiü::ioD.al, atraVés das vias normais de
comunicação entre os Poderes interessados, nunca através da ingerência direta de um nos assuntos internos de outro. Verifica-se, de conseguinte, que a
riomül. jurídica regulamentadora do .. processo de fiscalização" não é nem
pode ser a "lei ordinária" pois esta se destina a disciplinar matéria de mais
ampla abrangência.

Cumpre r-egistrar que o Regimento Interno da Casa, aprovado pela Resolução n9 93, de 1970, regulamentou, embora deficientemente, o "processo
de fiscalização" a que alude a mencionada norma constitucional. Entendemos ser lacômico e omisso neste particular o referido diploma legal porque
apenas previu um procedimento para o exercício do poder fiscalizador, qual
seja o requerimento de infonnações (art. 239). Não fosse bastante a parcimoniosidade com que se disciplinou o assunto, incorreu ainda o legislador em
grave equívoco ao exigir que a solicitação apresentada mencione "~ fato suApesar de se ter ampliado consideravelmente a soma de poderes do Exe- jeito à fiscalização do Congresso ol.i do Senado, assim definido em lei (Const.
cutivo em relação à carta de 1946, permanece ainda em mãos do Legislativo a art. 45)"- Art. 239, item III, do Regimento Interno. Como jã demonstrado à safaculdade de traçar as linhas mestras da política nacional. Tanto é assim que ciedade, não cabe ao legislador ordinário enumerar os atos ou fatos sujeitos
o Chefe do Executivo tem a obrigação de, anualmente, remeter mensagem ao à fiscalização parlamentar. Da própria natureza do instituto decorre o seu
Congresso Nacional expondo a situação do pais e "solicitando as providên- campo de abrangência: são todos os atos da administração pública. De resto,
cias que julgar necessârias" (art. 81, item XXI): A Presidência da República a norma constitucional referida no art. 239, item III, do Regimento· Interno,
compete ainda, basicamente exercer a .. direção superior da administração não manda o legislador enunciar aquilo que estâ sujeito à fiscalização mas
pública federal" (art. 81, item I) ou seja gerir os negócios públicos. Dentro apenas o modo ou o procedimento que deverã ser observado. Assim sendo, e
desta linha de raciocínio, a ação de fiscalizar nada mais representa do que o por ferir frontalmente o texto da Lei Maior, neste particular, deve o intérprecorolãrio lógico dos poderes de gestão concedidos ao Executivo. Assiril como te e aplicador da lei ter como inexistente ou nula a absurda exigência contida
não se concebe a outorga de mandato sem a reserva do poder fiscalizador ao no item em epígrafe do Regimento da Casa. .
mandante, tampouco se poderia admitir a concessão de amplos poderes a um
Não fossem suficientes todos os argumentos atê aqui aduzidos para deórgão da administração sem qUe algum outro ficasse incumbido de verificar a
monstrar, por um lado, que o campo de incidência do poder fiscalizador não
legitimidade dos atos praticados.
estã sujeito a prévia definição legal a nível de lei ordinária e, por outro, que o
Contém o artigo 45 da Constituição uma norma de dupla natureza. Em Regimento Interno da Casa já disciplinou, embora com a falha apontada, o
primeiro lugar, atribui-se a ambas as Casas do Congresso Nacional o poder processo a ser observado no exercício do poder fiscalizador, caberia ainda
de fiscalizar os atas do Poder Executivo. O preceito, nesta parte atributiva de lembrar o que dispõe a Constituição ao traçar os limites de autonqmia dos ór~
competência, é ãutci~exeCUtãvel pois, prescinde· de regulamentação· a nível de gãos do Legislativo na elaboração de seus respectivos regimentos internos. O
lei ordinária. Não caberia especificar num diploma legal, inferior hierarquica- art. 30, parágrafo único, letra d, da Lei Fundamental do País assim dispõe:
mente, quais ou que tipos de atos estão sujeitos ao exame parlamentar pois a
"Art. 30.
norma constitucional jâ define a abrangência: são todos os atos da adminisd) A Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Fedetração federal. Qualquer tentativa de limitar ou de cercear o campo de inciral encaminharã, por intermédio da Presidência da República, sodência do poder fiscalizador incidiria em manifesta inconstitucionalidade.
mente pedidos de informações sobre fato relacionado com matéria
Em segundo lugar, o citado artigo cont~m um mandamento dirigido ao
legislativa em trâmite ou sobre fato sujeito à fiscalização do Con~
legislador qual seja a determinação de regulamentai o "processo" qUe -deverá
gresso
Nacional ou de suas Casas."
ser observado pelos órgãos do poder legislativo no exercicio do poder fiscalizador. Ao Empregar o vocábulo "processo" quis o constituinte deixar claro
que compete ao legislador ordinãrio disciplinar apenas a concatenação do
complexo de a tos destinados à consecução de finalidade prevista no artigo 45.
A própria origem etmológica de palavra (do latim "procedere", composta do
vocãbulo pro - que significa para adiante- e cadere que traduz a idéia de movimento) estã a indicar que não se trata aqui de disciplinar o mérito ou a substância mas, apenas, a forma a ser adotada a fiin de que seja possível atingir o
fim colimado.

A leitura do artigo transcrito revela sem sombra de dúvida que a processualística a ser adotada na tramitação dos pedidos de informação é de ser disciplinada no regimento interno de cada uma das Casas, vale dizer através de resolução. Como já Sustentado outra não poderia ser a solução visto que o
..processo" terá início por uma iniciativa de um parlamentar e terminará com
a decisão do órgão que integra determinando ou não a realização da diligência. Aprovado o pedido, a comunicação ao Executivo far-se-â através de offM
cio encaminhado "por intermédio da Presidência da Repó.blica".
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Finalmente. cabe esclarecer que o nobre Senador Presidente da Casa mentes da sociedade brasileira. Recordar-lhe-ão os discípulos, os colegas de
fundamentou o despacho ora impugnado em hipótese fâtica totalmente diver- profissão, os que o acompanharam e até os que dele divergiram na polftica resa da presente. Com efeito, invocou decisão do Plenãrio, de 9 de maio do cor- gional; os que ouviram suas conferências e leram seus estudos e pareceres, os
rente ano, que apreciou recurso interposto pelo Senador Dirceu Cardoso .e que se valem das leis que ele propôs ou relatou, os que o conheceram, e poronde se discutia se as informações requeridas ~stavam ou não ajustadas aos que o conheceram, o amaram, e até os que, não o conhecendo, o admiraram
objetivos -do Projeto de Lei da Câmara n\'1 I, de 1977. O precedente não é poiS na trajetória retilínea de sua vida,
aplicável ao caso em tela. Aqui pretende-se exercer o poder fiscalizador que a
Quanto a nós, que até há alguns meses o tivemos em nosso seio, por últiConstituição reconhece ao Par1amentO~lâ desejava-se obter maiores esclare- mo coino Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Presidente do
Grupo BrasileirO da-União Inter'parlamentar, como que ainda sentimos sua
cimentos a fim de melhor instruir o proceSso em tramitação.
Pelas razões de direito apresentadas esperamos que a douta Comissão de presença, e até não acreditamos na dolorosa notícia de sua morte. Sem sua
Constittiiçã-ó e JustiÇa reconheça a ilegalidade da exigência contida no item colaboração dedicada e eficiente; sei:n as luzes de seu saber e as contribuições
III, do artigo 239, do Regimento Interno, e_g~e, em conseqUência, o Plenário de seus valiosos conh~imentos, ainda não se teria encerrado a luta pela instiaprove o pedido de informações.
_tuiçâo do divórcio e. Pr1nclp.almente, não se teria votado a lei que o regulaSala das Sessões, 14 de novembro de --1979. - Itamar Franco.
-mentou, abrindo a muitos lares a possibilidade de legalização e atraindo para
a legitimidade tantos filhos marcados pela injustiça dos preconceitos,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viaqa) - De acordo com as normas regiO Senado Federal prestarã oportunarriente a Accioly Filho a homenamentais, a Presidência recebe o recursb do nobre Senador Itamar Franco e o
gem a que tem_ direito, padrão de homem público e, sem dúvidat o mais alto
encaminha à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de ser apreciado junexpoente de sua geração.
tamente com os demais recursos anteriormente apresentados, uma vez que toCumpre-me apenas, Sr. Presidente, manifestar, desde logo à famflia e ao
dos têm base na mesma fundamentação,
País, o pesar que a todos nos acabrunha, jã que nos temos de render aos
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- f:: com profundo pesar que aPre- desígnios maiores, quem sabe se também e -sempre justificâveis. Sejam estas
sidência comunica à casa o falecimento, ontem, em Curitiba, do nosso emi- pobres palavras o punhado de rosas que depositamos. o Senado Federal,
nente ex~colega Senador Accioly Filho.
sobre o túmulo daquele que deixou, aqui, traço indelével de sua passagem de
Será desnecessãrio que se acentue o brilho, a eficiência, a coragem com luz, de coerência e de singular espírito público.
que aquele ilustre parlamentar representou o seu Estado na Câmara Alta da
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!)
República.
O s_,-.Gostão Müller (ARENA -Mn- Sr. Presidente, peço a palavra
Ao tomar conhecimento do lutuoso acontecimento, a Presidência seco- para en-caminhar a votação.
municou com o Ministério da Aeronáutica, obtendo um avião, para que puO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador
dessem comparecer representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados aos funerais daquele nosso eminente ex-colega, Assim, foram a Curi- Gastão Müller. para encaminhar a votação.
tiba, onde devem estar assistindo ao sepultamento do eminente ex-Senador
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Para encaminhar a voAccioly Filho, o Senador Affonso Camargo, o Senador Leite Chaves e os De-- tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
putados Magalhães Pinto e Maurício Fruet.
Não seria preciso dizer que eu endosso a avalizo todas as palavras, hâ
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobro a mesa, requerimento que pouco, pronunciadas pelo eminente colega Senador Nelson Carneiro quanto
à figura notãvel do eminente Senador Accyoli Filho.
serã lido pelo Sr. 1"?-Secretãrio.
Ontem à noite, quando ouvíamos o noticiário na televisão, fomos surE lido o seguinte
preendidos com a notícia de seu falecimento. Accyoli Filho morreu como viveu: de pé. A sua vida política, a sua trajetória política neste Congresso e na
REQUERIMENTO N• 504, DE 1979
vida pública do Paraná foi sempre coerente, foi sempre de um homem que viRequeremos, na fOrma regimental, e de acordo com as tradições da Caveu com a cabeça erguida e morreu de cabeça erguida, agradecendo uma hosa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Senador Accioly Filho:
menagem da seção da Ordem dos Advogados daquele pujante Estado da Fea) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
deração.
b) representação nos funerais;
Naturalmente, nas comemorações em sua homenagem, que prestaremos
c) apresentação de condolências à famflia e ao Estado do Paranã; e
em data oportunamente marcada, entrar-se-â em maiores detalhes sobre a
d) designação do expediente da sessão de 27 do corrente, para reverenvida desse grande parlamentar, que é um exemplo para as gerações mais mociar a sua memória.
dernas na vida do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 14 do novembro de 1979.- Nelson Carneiro- Lulz
Quero, em meu nome pessoal, e - por que não dizer? - no da Bancada
Viana- Henrique Santillo- Helvídlo Nunes- Dlnarte Mariz- Adalberto
de Mato Grosso neste Senado, associar-me à dor que a todos nós alcança no
Sena~ Lázaro Barboza- Alberto Silva - Vicente Vuolo- Lourival Baptismomento em que homenageamos a memórla desta figura ilustre, que vai conta - Gastão Müller - Gabriel Hermes- Agenor Maria - Luiz Cavalcante tinuar vivendo na figura de seu filho Accyoli Neto, que já começou a carreira
- Dirceu Cardoso - José Gulomard - José Rlcha.
política, sendo atualmente Deputado Estadual no Paranâ.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra ·o nobre Senador
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre SeNelson ca-rneiro, para imcaininhar a votação do requerimento.
nador Henrique de La Rocque.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar avotação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Surpreendido pelo coração, marcado nesses últimos anos por tantas e
tão fundas amarguras políticas, faleceu ontem, aos 59 anos, nosso antigo colega, Senador Accioly Filho. Era, sem favor, das mais altas expressões da vida
política nacional, por sua inteligência, por sua cultura, por sua capacidade de
trabalho, pela independência das atitudes e pela fidelidade às convicções hauridas no convívio dos mestres, na insubmissão da mocidade) nos primores de
sua experiência.
Num país tão pobre de valores autênticos, Accioly Filho viu bruscamente truncada a brilhante carreira iniciada na terra natal, e continuada, com
igual fulgor, na Câmara dos Deputados e, atê hâ pouco, nesta Casa. Todos
com ele convivemos, e todos poderemos depor sobre o grande vãcuo que seu
desaparecimento representa nesta hora confusa e tumultuâria do País.
Porque Accioly Filho foi um patrimônio da vida cultural, moral e politica da Nação, cremoS que-neste momento atê os adversários eventuais, que semearam urzes em seu caminho, estejam a reverenciar-lhe a memória, e sobre
o seu túmulo se misturem as flores da gratidão e da saudade de todos os seg-

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ele era um tímido. Possuía a timidez tão típica dos sábios. Na Câmara,
fora assim também. Convivi de perto com aquele que marcou uma posição de
destaque no Parlamento brasileiro. Disputando, certa feita, eleição para cargo na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, arreceava-se de solicitar votos, violentava aquele grande parlamentar o pedido fraterno dispensável
para que votassem no seu nome, a fim de que ele tivesse, então, a satisfação
de participar da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Venceu a eleição.
Não podia ser diferente. ~ que todos nós o conhecíamos, e mais do que o conheciam os, o respeitávamos, c respeitando-o, sabíamos porque o fazíamos; é
que Accioly Filho, um cultor exímio das Ciência do Direito, jamais, jamais
separou a exemplaridade da sua particular do exercício admirável da profissão e do amor incomensurável pelo culto ao Direito.
Se eu o quisesse encontrar no Senado da República, tinha o seu lugar
predileto, jâ conhecido de todos nós, ele se refugiava com freqüência na
biblioteca. Era entre os livros que ele se sentia melhor. Certa feita,
explicando-me porque ali ele ia buscar sossego, confidenciava-me que, entre
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aqueles mestres cujos ensinamentos rebuscava, em cuja doutrina se adentrava, fugia um pouco da injustiça humana.
Nesta altura, ele jã começava a se desencantar da política, do seu exercí·
cio, do mal-entendido que, em certas ocasiões. ela encerra e encarna. Foi com
tristeza para todos nós que ele deiXou o Senado da República, realmente
amargurado, realmente divorciado, realmente distanciado da vida pública.
Naquele almoço que os jornalistas lhe ofereceram no restaurante do Senado, quando usou da palavra o renomado jornalista Carlos Chagas, ele, respondendo, recordo-me bem, dizia que a polít~ca era como que a sereia que,
atraindo o homem para os seus encantos, pará a sua ternura e para instantes
de felicidade, dentro de pouco tempo, abandonando a pr~a fácil,_~la entregava aquele que fingira amar às incertezas do destino e à provação da vida a fora.
Accioly deixou o Congresso, Sr. Presidente, todos nós sabemos, bem distante, bem distante mesmo, da instituição que tanto amou. Agora, quando todos nós somos surpreendidos com a notícia de sua morte, não há nenhum de
seus colegas que não queira dizer alguma palavra de reverência e de homenagem àquele que, tendo cumprido tão bem o seu mandato de representante do
povo na Câmara, como representante do seu E-stado no Senado, e, nas duas
oportunidades, como Deputado, como Senador, se agigantou e se ag~gantou
muito, representando com bravura, com desteino-r, com intrepidez o mandato
que o povo de seu Estado lhe conferira.
Eis pois, Sr. Presidente, a razão de ter solicitado a palavra. Eu desejava,
como Nelson Carneiro e como Gastão Müller, deixar a minha palavra de saudade e de homenagem a quem eu tanto admirava, àquele venho companheiro,
àquele querido amigo que jamais saírâ da rilinha Iembr3:nça e do _meu coração. (Muito bem!)
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Sr. Presidente, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, na
qual fomos companheiros, ele uma figUra lampejante; ele um Sol, Sr. Presidente, que iluminava todo aquele departamento desta Casa, e nós vivendo na
sombra do nosso anonimato, mas _com 6 meu trabalho voltado para a sua admiração, vemos como foi grande, como foi brilhante, como foi produtiva a
vida de Accioly Filho.
SL Presidente, homens como Accioly Filho passam a viver quando morrem. Ele não se extinguiu nem cessou sua vida criadora. Vamos encontrar nos
estudos jurídicos, nas manifestações desta Casa, nos seus pronunciamentos
lUminOsos, a vida_ cintilante de Accioly Filho.
E é em nome dos velhos companheiros do PSD, que a morte vem ultimamente roubando, um a um; em nome dos companheiros da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa, na qual ele deixou o Qri_lho da sua inteligência e' de sua cultura jurídica; e é,
Presidente - permitam-me os meus
companheiros a veleidade-da afirmação- em nome dos seus admiradores do
Senado, que deixo, nas minhas palavras, a emoção do meu sentimento, nessa
vida tão bruscamente roubada ao nosso convívio. E nesta hora que a terra generosa do seu querido Paraná recolhe seu corpo inanimado, passa a viver, Sr.
Presidente, na nossa memória e na nossa saudade a vida magnífica de Accioly
Filho.
Se não podemos Viver, Sr. Presidente, sem coração, também é o coração
que nos traz tanta inquietude, tanta amargura e tanta saudadel

sz.:-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a -palavra ao nobre SeConheci o Senador Accioly Filho, em 1975, quando aqui cheguei. No dianador Dinarte Mariz, para encaminhar a votação.
a·dia da luta do cotidiano da vida parlamentar, aprendi a respeitar aquele
vulto cheio de dignidade, de carâter e de humildade. Mas, tive ainda a veiituO SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Para encaminhar a vora de ser indicado, pelo Senador Federal, para representar o Brasil em LoÍltação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
dres e participar da Comíssão que foi dirigida pelo então Senador Acdoly FiEsta Casa foi surpreendida hoje com a triste notícia do falecimento do
nosso ex-colega que, nesta Casa, deixou o traço da sua inteligência, da sua lho.
Tive oportunidade, então, de conhecer de perto e privar não só da sua
cultura, da sua competência, e, sobretudo, da sua dignidade de homem públiamizade, como da amizade da sua consorte, D. Ilka; e quero, nesta oportunico.
dade, rendendo minha homenagem de estima, de apreço e de saudade, deixar
Eu não podia deixar de somar a minha voz à dos colegas que me antecemeus pêsames à família enlutada, principalmente à D. Ilka, dizendo a ela e a
deram.
seus filhos que Accioly Filho deixa uma marca fulgurante da sua inteHgência
Devo dizer que, talvez como o mais antigo Senador desta Casa, tenho
e do seu carãter e, acima de tudo, da sua humildade, nos seus amigos, uma
acompanhado todos os embates aqui travados dentro do sistema democrâtico. E~ sem exagerar, talvez nenhum, de todos os que por aqui passaram, tenha saudade que não se apagará de nossa memória.
Quero, Sr. Presidente, em meu nome pessoal e em nome daqueles queretido mais merecimento do que Accioly Filho. A sua figura de homem culto,
de advogado competente e vitorioso teve nesta Casa o apOio unãninle em to- presento, nesta Casa, dizer, alto e de bom som: Accioly Filho morreu? Não,
Accioly Filho continua vivo, para aqueles que admiram, acima de tudo, a digdas as interferências que teve oportunidade de fazer mesmo quando a sua opinidade e o sentimento de humildade que ele realmente representou, na altura
nião se contradizia com a maioria representada nesta Casa. E que ele merecia
do seu saber e no sentimento puro que só Deus, na sua bern-aventurança,
o respeito de todos.
pode dar àqueles que realmente têm esse privilégio.
Na hora em que ele desaparece, esta Casa tem o dever de prestar-lhe a
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem!)
homenagem, que V. Ex• jâ anunciou, com a assinatura e o apoio de toda a
Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu CardoSO-:- O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sem coração não nos é dado viver, e como nos prejudica ter coração[
Ontem, nas horas avançadas da noite, quando assistíamos pela televisão o último programa noticiário do Brasil, a triste e chocante notícia nos encheu de
consternação e tristeza. E a todos que ouviram a notícia da morte de Accioly
Filho não passou despercebida a inquietude inlensa, pela noite adentro, a
perquirir: por que razão o Brasil perdeu um vulto tão eminente, uma figura
tão ilustre, um talento tão brilhante e, sobre tudo isso, uma linha de coerência
incontrastável?
Sr. Presidente, se a cultura jurídica de Accioly Filho nos entusiasmav~,
se a sua inteligência nos fascinava~ se era fasciilaflte miJe a iinha de co_erência,
havia uma nota e uma característica que sobrepujava a tudo isso: Oseu inamolgável carâter.
Foi, Sr. Presidente, com emoção muito gr~nde, seu companheiro das
matrizes do PSD e lá, muitas vezes, Accioly Filho divergiu e demonstrou a
sua linha de coerência, a Sua linha -de pensamento e o seu carãter político.
Membro desta Casa, também aqui, nas decisões do Senado, demonstrou
sempre aquela independência indômita que DeuS lhe deu. E aqui, nos- Anais
da Casa, nos seus estudos, nos seus pareceres, nas decisões magníficas desta
Casa hâ páginas inesquecíveis de Accioly Filho:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Encontrava-me em meu gabinete de trabalho quando pude ouvir, pelos
alto~falantes, o encaminhamento de votação ao requerimento para que esta
Casa, que tanto se dignificou com a presença de Accioly Filho, lhe prestasse,
em sessão especial, as homenagens de estilo a que fez jus, pelos enormes ser~
viços prestados ao Senado Federal e ao Brasil.
Vim imediatamente a este plenário, Sr. Presidente, disposto a comparecer, pelo menos, com um aparte no encaminhamento de votação do requeri·
menta em pauta; mas. para não ferir o Regimento lnterno, que não permite
aparte em encaminhamento de votação, Sr. Presidente, tomei a palavra para
dizer que a morte de Accioly Filho consternou não apenas o seu ex-colega,
Senador goiano que ocupa a tribuna neste instante, mas repercutiu profundamente no meu querido Estado de Goiás, que aqui tenho a honra de representar.
Hoje, jã recebi de Goiânia vários telefonemas, da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção de Goiâs, do InstitUto dos Advogados, de professores da
Universidade Federal e da Universidade Católica, todos lamentando profundamente a morte dessa figura tutelar do Diretor brasileiro, que foi Accioly Filho. E Accioly Filho, Sr. Presidente, era aquele homem que efetivamente dava
tudo de si, copJ. um amor e uma paixão fora do comum, na defesa dos seus
pontos de vista, na defesa da cultura jurídica.
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Quantas e quantas vezes fui intermediÃ~io para levar a figura do grande
Senador pelo Paranã ao Estado de Goiãs, para proferir suas palestras magistrais perante a Ordem e o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em
Goiãs, ou para falar aos estudantes da minha terra.
É por tudo isso, Sr. Presidente, que nesta hora em que o Senado se prepara para aprovar o requerimento, em tão boa hora apresentado à consideração de nossos pares, objetivando que o Senado realize sessão especial em
homenagem a Accioly Filho, que comparece;;- Sr. Presidente, para em nome
dos advogados de Goiãs, em nome do Conselho da Ordem, em nome do Instituto dos Advogados e em meu nome particular manifestar o pesar de todos
nós pelo passamento dessa ilustre figura de brasileiro e homem público.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luit Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Para encaminhar avo'
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não poderia silenciar-me. nesta hora. Hoje, pela manhã, quando pre-sidíamos a sessão do Congresso, após haver falado um Deputado pelo Paraná, associei-me à homenagem de pesar ao saudoso ex-Senador e ex-Deputado
Accioly Filho.
Seu colega e companheiro na Câmara dós Deputados, seu cOlega e com ..
panheiro aqui no Senado Federal, sempre nos demos muito bem, privei da
sua amizade.
A notícia do seu falecimento muito me consternou, muito me comoveu e,
todos nós, lastimamos, choramos o seu desaparecimento. Homem de bem,
íntegro, cumpridor dos seus deveres, Accioly Filho foi-se, mas fiCou no coração de todos nós. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Mesa designa o Expediente da sessão do dia
27 próximo para ser dedicado à memória do ilustre ex-Senador e tomará as
providências para transmitir a sua família e ao Estado do Paraná o pesar da
Câmara Alta da República.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica que, nos
termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do
Projeto de Lei da Câmara n• 134, de 1978 (n• 3.402/77, na Casa de origem),
que faculta aos assinantes de serviços de telefonia a exclusão do respectivo telefone dos Sistemas Discagem Direta à Distância- DDD, e Discagem Direta Internacional- DDI, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Através do Aviso n• 239/SP, de 9
do torrente, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado cópias das atas das sessões em que foram tomadas decisões
aplicando sanções aos responsãveis que discrimina.
O expediente recebido foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças, para conhecimento.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Amanhã, dia 15 de novembro, a comunidade sergipana participará de
uma série de eventos que marcarão o aniversário de fundação da TV-Sergipe.
A idéia da instalação de uma estação de televisão no meu Estado, nasceu
por volta de 1967. Quatro anos depois, o Radialista Nairson Menezes, com o
apoio do povo e dos empresários de Sergipe, tornou realidade o velho e acalentado sonho.
Graças à vontade da gente sergipana e à coragem de seus empresários,
Sergipe possui uma Televisão moderna e capaz, que integra uma comunidade
dc::,mais de um milhão de pessoas, através da informação, da diversão e mesmo, dá educação.
A emissora abriu novos horizontes para o mercado sergipano, acumulou
notável acervo técnico e formou uma grande equipe de profissionais da comunicação social, atendida em Sergipe, por duas estações de Televisão, cinco
emissoras de rádio, cinco jornais diários e inúmeras publicações periódicas.
A TV-Sergipe, hoje sob a Presidência de Carlos Alberto Jesuíno e a esclarecida Superintendência do Jornalista Mozart Santos, leva ao meu Estado
a imagem e o som do Sistema Globo de Televisão- obra do mais alto alcance social que reaJiza em nosso País o_ grande Jornalista Roberto Marinho. Assim, a TV -Sergipe, em comunhão com os sentimentos do povo sergipano, tem
estado sempre n~ defesa dos interesses permanentes de Sergipe e do Brasil.
Por tudo isso, Sr. Presidente, faço este registro, e me congratulo com a
Direção da TV-Sergipe, desde o seu operoso Superintendente, Mozart Santos, até o seu mais modesto funcionário. pela passagem do oitavo aniversário
da emissora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
VETO PARCIAL
Ao Projeto de Lei do Senado n• 191, de 1977-DF, que fixa idade máxima para inscrição em concurso público destinado ao ingresso em empregos e cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, tendo
Relatório, n9 1, de 1979- da Comissão do Distrito Federal.
PARTE VETADA: art. 4• e seu parãgrafo único:

Em discussão a parte vetada. (Pausa)
Não havendo oradores, declaro~a encerrada.
A matéria vetada exige para sua aprovação o voto favorãvel de dois
terços da composição da Casa.
A votação, portanto, far-Se~á peJo processo nominal, pelo registro eletrõnico dos votos.
A Presidência vai suspender a sessão por alguns minutos, enquanto convoca os Srs. Senadores ao plenârio.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 17 horas e 45 minutos e reaberta às 17 horas e 55 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sendo evidente a falta de
quorum, em plenário, fica a votação adiada para outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Devendo realizar-se, no período
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que trade 18 a 23 do corrente, na cidade do Rio de Janeiro, o IX Congresso Brasilei- tar, designo para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos a seguinte.
ro de Cancerologia, a Presidência designa o nobre Senador Gilvan Rocha
para, na qualidade de Presidente da Comissão de Saúde, representar o SenaORDEM DO DIA
do naquele conclave.

-1O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Através da Mensagem n• 215, de
1979, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteescolha do Sr. Aluysio Guedes Regis Bittencourt, Ministro de Primeira Clas- riores sobre a mensagem n• 215, de 1979 (n• 382/79, na origem), de 15 de ouse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil tubro do corrente ano, pela qual o senhor Presidente da República submete à
junto ao Reino dos Países.. Baixos.
dellberaçã_o do Senado o nome do senhor Aluysio Guedes Regis Bittencourt,
Para apreciação da matéria, a Presidência convoca o Senado para sessão Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
extraordinária a realizar-se, hoje, às 18 horas e 30 minutos, neste plenário. de Embaixador do Brasil junto ao Reino dos Países-Baixos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Estâ encerrada a sessão.

{Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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ATA DA 208' SESSÃO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA - ·

PRESIDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, AC1lAM-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
- Josê Sarney -Alberto Silva- Bernard-írio Viana- Helvídio NunesAlmir Pinto -José Lins- Mauro Benevides - Agenor Maria- Dinarte
Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Ama"
ral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Ita"
mar Franco - Murilo Badaró - Tancredo l'!eves - Amarai. Furlan Franco Montoro- Orestes Quércia- Bem~dito Ferreira- Lázaro Barboza
- Benedito Canelas- Gastão Muller- Vicente Vuolo - Mendes Canale
- Pedro Pedrossian - Affonso Camargo ..-:. JOSe RiCh a - Leite Chaves Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso
Outra.

Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República.
Art. 39 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação.
Art. 47 Revogam"se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 398, DE 1979
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelênciãs, acompanhado de Exposição 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, em favor do Ministério dos Transportes e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento, crédito especial atê o limite de Cr$ 3.629.478.000,00
(três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e setenta e oito
mil cruzeiros), para o fim que especifica".
Brasília, 23 de outubro de 1979. -João B. Figueiredo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 299, DE 22 DE OUTUBRO DE 1979,
parecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo nlímero r·egiinental, declaro
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRES!Df:NCIA DA REaberta a sessão.
PÚBLICA.
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Ministério dos Transportes solicita a abertura de crédito especial no
montante de Cr$ 3.629.478.000,00 (três bilhões, seiscentos e vinte c nove milhões, quatrocentos e setenta e oito mil cruzeiros), em favor da Rede Ferro"
OFICIO
viária Federal S.A. e destinado a proceder alterações em seu programa de traDo Sr. }'?-Secretário da Câinara dos Deputados, encaminhando à revisão balho, tendo em vista uma melhor adequação de suas metas aos recursos disponíveis.
do Senado autógrafo do seguinte projeto:

EXPEDIENTE

2. O presente crédito atenderâ a seguinte programação:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 90, DE 1979
(n• 2.138/79, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo a abrir, em favor do Ministério dos
Transportes e do Fundo Nacional de Desenvolvimento, crédito especial até o limite de Cr$ 3.629.478.000,00, para o fim que especifica.

Cr$ 1,00
Desenvolvimento de estudos e pesquisas ....... -.••••.....
199.503.000
Aquísiç~o _e iriodernização de material de transporte ferroviârto ...........•................•....•....•..
493.685.000
Implantação e melhoramento de ferrovias (inclusive Variante Santo Eduardo - Vitória e Acesso ao Porto
de Estrela) ........................•...•......... 2.069.390.000
Implantação e modernização da capacidade de pátios, ter"_
minais, oficinas e depósitos ferroviários .................-.
605.084.000
Melhoramento nos transportes suburbanos da Grande
Rio e da Grande São Paulo ....................... .
191.175.000
Implantação de controle de tráfego centralizado entre Rio
de Janeiro e São Paulo ...............•............
70.641.000
Total ...•....•••••.......••.......•...•....• 3.629.478.000

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério dos
Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, em favor da Rede
Ferroviária Federal S.A., o crédito especial até o limite de
Cr$ 3.629.478.000,00 (t!ês bilhões, seiscentos e vinte o nove milhões, quatrocentos
e setenta e oito mil cruzeiros), destinado ao atendimento de despesas com de"
senvolvimento de estudos e pesquisas, aquisição e modernização de material
de transporte ferroviário, implantação e melhoramento de ferrovias (inclusive
Variante Santo Eduardo-Vitória e Acesso ao Porto de Estrela), ampliação e
modernização da capacidade de pátios, terminais, oficinas e depósitos ferro3. Após examinar o assunto, esta Secretaria manifcsta"se favoraviários, bem como a proceder melhoramentos nos transportes ferroviários suburbanos da Grande Rio e Grande São Paulo e implantação do controle de velmente à concessão do crédito solicitado, cumprindo acer.:uar que as despe"
trãfego centralizado entre Rio de Janeiro c São Paulo, observando a seguinte sas resultantes serão atendidas sob a forma de compensação, conforme prevê
o art. 43, § I•, item III, da ~ei n• 4.320, de 17 de março do 1964, obedecidas,
discriminação:
assim, as prescrições do art. 61, § 19, letra c, da Constituição.
4. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à elevada conside·
Ministério dos Transportes
Secretaria-Geral-- Entidades Supervisionadas ....... .
960.778.000 ração de Vossa Excelência os anexos projetas de Lei e Mensagem.
Aproveito a oportunidade para rCnovar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo respeito. - Antôn~o Delfim Netto, Ministro.
Fundo Nacional de Desenvolvimento
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planeja(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
mento da Presidência da República ... -............ . 1.059.932.000
Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes 1.608.768.000
OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
Total ...................................... . 3.629.478.000
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Art. 2"' Os recursos necessários à execuçãO destã.Iei decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento
a )S subanexos 2703 - Ministêrio dos Transportes- Secretaria-Geral- En"
tidades Supervisionadas e 2901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento-

N"' 639, de 14 do corrente, encaminh-~ndo autógrafo de Projeto de Lei da
n• 46, de 1978 (n• 973/75, na Casa de Origem), que dispõe sobre a
duração da jornada de trabalho do pessoal da Caixa Econômica Federal.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.718, de 12 de novembro de 1979).
C~ara
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Do Expediente lido consta o Pro·
jeto de Lei da Câmara n9_90, de 1979, que rec_eberâ eme_ndas perante a primei~
ra comissão a que foi distribuído, durante cinco sessões ordinãrias, nos ter~
mos da alínea .. b", inciso II, do art. 1_41 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. l9~Secretârio.

São lidas as seguintes

Novembro de 1979

um Programa de Lotes Urbanizados, bem como à aquisição de terrenos e execução de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários necessários à implantação desse Programa, através do
FINC/FINEC naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cehtral do Brasil no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER N• 980, DE 1979

OFICIO N• 136/79

(Da Comissão de Redação)

Brasilia, 14 de novembro de 1979.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Ed~
gard Amorim foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado
Fernando Lyra na Comissão Mista incumbida do estudo_ e parecer sobre o
Projeto de Lei n• 37, de 1979 (CN), que "regula o artigo I 52 da Constituição
com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n9 1 I, de 1978; altera
dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e do Decreto-lei n• 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Subleg~ndas), e dã outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex<?Clência protestos de
estima e consideração. Freitas Nobre, Líder do MDB.

OFICIO N• 137/79

Redação final do Projeto de Resolução n.0 111, de 1979.;'
Re-lato.r: Sena..dor Mendes Canale
A Comissão apresenta a: redação final do Projeto de Resolução~
n. 0 111, de 1979 que autoriz?- a Prefeitura Municipal de RegentE;
Feijó (SP) a elevar em Ct$ 3. 763. 071>,36 (três milhões, setecentos
0

e .3fSSenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis cen~
1
tavos) o montante de suá. dívida consolidada.
·Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979. - Dirceu Cardn~
so, Presidente - 1\-lendes Canale, Relator - Murilo Badaró.
'

ANEXO AO PARECER N.0 980, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n.O 111, de 1979.

Faço sabn que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
Brasnia, 14 de novembro de 1979.
42, inciso VI, da Constituição, e eu, ....................
~.,
Senhor Presidente,
Presidente, promulgo a seguinte
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado J. C.
RESOLUÇÃO N.0
, DE .1979
Vasconcellos foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado Ti~
Alu?~,jriza a Plrefeitutr"a 1\lunid_ipal de Regente Feijó,
'dei de Lima na Comis_são Mista incumbida do estudo e parecer sobre o ProjeEstado de São Paulo,.a ele"·ar em Cr$ 3. 763.075,36 (três mito de Lei n9 37/79-CN, q_ue "regula o artigo 152 da Constituição com arelhões, setecentos e sessenta. e três mil, setenta e cinco crudação que lhe deu a Emenda Constitucional n9 11, de 1978; altera dispositivos
zeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e
consolidada.
do Decreto-lei n' 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), e dâ ouo Senado Federal resolye:
tras providências".
.
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de São Paulo, nos termo.s do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de lll de
estima e consideração. Freitas Nobre, Líder do MDB.
outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar om
Cr$ 3.763.075,36 {três milhões, sete_centos e sesenta e três mil,
T

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serão feitas as substituições soli-

......

setenta ·e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de

citadas.
sua dívida c~onsolidada, a fim de que possa contratar um emprésSobre a mesa, redações finais que, nos termos do art. 355 do Regimento timo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São
Interno, se não houver objeção do Plenãrio serão Hdas pelo Sr. 19-Secretãrio. Paulo S.A.~ ·esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento de obra.s
(Pausa.)
de infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais "CECAP", naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
São lidas as seguintes
do Brasil no respectivo processo.
PARECER N• 979, DE 1979
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu(Da Comissão de Redação)
blicação.
Redação final do Pro-jeto de Resolução n. 0 108, de 1979.
Relator: Senador Murilo Badaró

A Comissão apresenta a r.edação final do Projeto de Resolução
n. 0 108, tie 1979, que autoriza a Pref·eitura Municipal de Guarujá
(SP) a clevar ~m Cr$ 1a8.996. 737,80 (cento e oitenta e oito milhões,
novecentos e noventa e seis mE, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Mendes Canale.

ANEXO AO PARECER N.O 979, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 108, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu, ................. , Presidente,
promulgo a seguinte

, DE 1979
RESOLUÇÃO N.O
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta.
e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos
e trinta e sete cruzeiros e oitenta centa~Os) o montante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal r-esolve:

Art. 1. 0

a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro
ã.e 1976, do Senado Federal, autorizada a ·elevar em ........... .
Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e
noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta
c·entavos) o mOntante de Sua divida coriso:iidada, a fim de que p_os~
sa 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 - BNH, dest1na4o à realização de
É

PARECER N• 981, DE 1979
(Da Comissão de Redação)

Redação final do Projeto de Resolução n. 0 112, de
1n9.

Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a reda.ção final do Projeto de Resolução n.O .112, de 1979, que autoriza 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) o montante de sua divida con.sólldada.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979. - Dirceu Cardoso, Presidente - Mendes Canale, Relator - Murilo Badaró.

ANEXO AO PA,RECER N.O 981, DE 1979
Redação final do Projeto de Rlesolução n. 0 112, de
1979.
Faço saber que o Senado

Feder~l

42, inciso VI, da Constituição, e eu,

promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N.O

aprovou, nos termos do art.
, Presidente,

, DE 1979

Autoriza a Prefeit~a _Municipal de Presid1znte Prudente, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 78.122.596,30
(setenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil~ quinhentos e nove-nta e seis cruzeiros e trinta centavos) o mon~
tante de sua dívida c-onsolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Pr-esidente Prudente,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2.o da Resolução n. 0 93,
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de 11 de outubro da. 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 78.122.59'6,30 (setenta e oito milhões, cento e yinte e
dois mil, quinhent.Ds e noventa. e seis cruzei:r;os e trinta centavos)
o montante de sua divida consolldada, a fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto ao Banco âo Estado
de~ São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, Mstlnado à execução de
obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bras!! no respectivo processo.
Art. 2.0
blicação.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua puPARECER N• 982, DE 1979
(Da Comissilo de Redação)

Redação final do Projeto de Resolução n.0 119, de 1979.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão a.presenta a redação ·final do Projeto de Resolução n.o 119, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municlp_!tl de Nova
Lima (MG) a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem ml!hoes de cruzeiros) o montante de .sua divida consolidada.
Sala das Comissões,· 14 de novembro de 1979. - Dirceu Cardoso,
Presidente - Mendes Canale, Relator - Mnrlf<> Badaró.
ANEXO AO PARECER N.0 982, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 119, de 1979.
Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, IÍ!.ci.so VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.O , DE 1979
Autoriza. a Prefeitura Mnuicipal de Nova Lima, Estado
de Minas Gerais; a elevar em Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua. dívida. consolidada..
O Senado Federal resolve:
Art. 1.o É a Prefeituro. Municipal de Nova 0Jna, Estado de
Minas Gerais nos termos do art. 2.0 da Resoluçao n.O 93, .de 11
de outubro de 1976 do senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 100.000.000,00 {cem ruilhões de cruzelroll) o montante qe sua
divida consolidada a fim de que possa contrabar um emprestlmo
de Igual valor junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S.A., este na qira!idade de agente financeiro do Banco N:<clonal da
Habitação - BNH destinado ao financiamento dos serv1ços de mfra-estrutura urbana em área de conjunto habitacional situado naquele Munfcipio, obedecidas as condições admitidas pelo. Banco
Central do Brasil no respectivo processp.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em. vigor na data de sua publicação.

PARECER N• 983, DE 1979
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n.0 122, de 1979..
Relator: Senador Murilo Badaró

A Oomlzsão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n.O 122, de 1979, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a
realizar operação de empréstimo e:xterno __ :po valor de .......... .
US$ 40,000,000. 00 (quarenta milhões cte dólares americanos), para
nnanciar projoetos prioritários do Estado.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N. 0 983, DE 1979
Redaçã<> final do Projeto de Resolução n.o 12Z, de 1979.
Faço saber que o _Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso IV, da Constituição, e eu, ............ ·.... , Presic,'lente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.o
, DE 1~79
Autoriza. o Governo do -Estado ® Maranhão a realizar
operação de empréstimo externo no valor de ............ .
US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), para financiar projetos priaritá.rios do Estado.
o senado Federal resolve:
Art. 1. 0 É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com outorga de garantia da União, operação de empréstimo
externo; no_:valor de US$ 40,000,000.00 .(quarenta mllhões de dólares americanos) ou· O equivarente _e·m outras moedas, de~ principal,
com grupo financiador a ser indicado sob a orientação dP.lH1nço
Oentral do Brasil e dQ Ministério da Fazenda, para financiar "'>

Proi·elos Integrados de Produ.ção Agropecuária, e do Projeto de
Desenvolvimento da Baixada Maranhen.se.
Art. 2.0 _~ operação de empréstimo realiz;ar-se-á nos termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa. de juros, despesa.s
operacionais, acréscimos e demaiS condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos
no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econõmico-finance!ra do Governo
F·ed·eral e o disposto na Lei Estadual n.O 4. 096, de 12 de outubro
d-e 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão do
dia 15 de outubro de 1979.
Art. 3.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

As redações finais lidas vão ·à
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re·
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 215, de 1979 (n' 382/79, na
origem), de 15 de outubro do corrente ano, pela qual o Senh,or PrcR
sidente da República submete à deliberação do Senado o nome do
Sr. Aluysio Guedes Regis Bittencourt, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino dos Países Baixos.
Sendo evidente a falta de número em plenário, a Presidência declara
adiada a apreciação da matéria para outra oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Náda mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de sextaR
feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em tUrno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 864, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n•
190, de !976 (n' 3.044/76, na Câmara dos Deputados), que introduz parâgrafo no art. 84 da Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da incompatibilidade prevista no caput do artigo os Vice~Prefeitos Municipais.

-2Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 868, de !979), do Projeto de Lei do Senado n•
104, de 1978. do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao
art. 476 da Consolidação das Leis do Trabalho.

-3Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 869, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n9
33, de 1979, do Senador Marcos Freire, que revóga o item VIII do art. 530 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

-4Discussão. em turno único. da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 867, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n•
107, de 1979, do Senador Franco Montoro, estabelecendo que a atualização
de tributos não poderâ exceder o fndice oficial da correção monetária.

-5Discussão, cm turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 865, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n•
168, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera o art. 42 da Lei das
Contravenções Penais, a fim de aumentar a multa pecuniária ali prevista.

-6Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida' pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 866, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n•
2)7, de !979, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta item V ao art. 48
- do Código Pen;;tl, para considerar circunstância atenuante da pena o fato de
ter sido o agente menor abandonado.

-7Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 863, de 1979), do Projeto de Resolução n' 99,
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de 1979, q!le suspende a execução do§ jo do art. 212 e do art. 215, ambos da
Lei no 1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituiu o Código Tributãrio de
Manaus, com a modificação introduzida pela Lei n\1 1.138, de 23 de junho de
1972, do mesmo Município.

-8Discussão, em turno suplemer1;tar,_do Substitutivo: do Senad_o ao Projeto
de Lei da Câmara no 21, de 1979 (n' 1.3Z8/i5, na Casa de origem), que altera
a redação do art. 42 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, tendo
PARECER, sob no 862, de 1979, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.

-9DiscUS-são, em primeiro tuino, do_ ProJeto 9e Lei do Senado n~ 267, de
1976, do Senador Itamar Franco, que estabelec~ crit_êrios para a aprovação de
projetes florestais, e dâ outras providências, tendO
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Agricultura, contrArio; e
- de Finanças, favOrável.
-10DiscUSSão, em primeiro turno (aPredação prCliniinar dã juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
nv 355, de 1978, do Senador Orestes_Quércia, qUe acrescenta dispositivo à
Consolidação das Leis do Trabalho, tefl.do
PARECER, sob no 602, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

-HDiscussão, em primeiro turno (aP-reciação preliminar da juridicicfade
nos termos do art. 296 do Regimento I~~erno), do Projeto de Lei do Senad~
n\1 192, de 1979, do Senador Nelson Carniil-o. que confere aos vendedores autônomos o direito ao 139-salârio, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob no 617, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em
separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido dos Senadores Franco Montoro e Raimundo Parente.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIÁ. DÓ PELO SR. JAISON BARRETO NA SESSÃO DÉ 13-11-19 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR, JAISON BARRETO (MDB- SC. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Não fora compromissos assumidos e não ousaria quebrar esta tarde de
sensibilidade, manifesta na discussão do Projeto de autoria do Senador Lomanto Júnior. No entanto, compromissado- repito- ejA tendo divulgado
meu discurso, ousaria, apesar da aridez do terna e da natureza das colocações,
ousaria deixar para discussão futura temas que considero da maior relevância, da maior importância.
Foi respondendo a um discurso do Senador Teotônio Vilela, que o Senador Jarbas Passarinho, digno Líder do Governo nesta Casa, lançou-nos um
repto quando fazíamos um aparte: que. discutíssemos ·exaustivamente, em
outra ocasião, o conteúdo do Discurso do General Andrada Serpa e as considerações sobre a Trilateral que dele constaram.
Tal convite, feito com a elegância qUe caracteriza S. Ex•, veio de encontro â minha entusiástica aceitação, por dois motivos especiais. Em primeiro
lugar, pelo fato de jâ virmos, há muito tenlpo, dedicando _grande parte de nossos pronunciamentos às Forças Armadas brasileiras. Este esforço tem no discurso do General Andrada Serpa uma cabal resposta a minhas preocupações. Em segundo lugar, porque rião vejo no interesse do Líder Jarbas Passarinho um desejo individual de disputar, mas de representar uma preocupaçilo de seus ex-colegas de farda em que o assunto seja intensivamente debatido pela sociedade brasileira representada no congresso.
Lamentamos, compreendendo as obrigações do nobre Líder, a impossibilidade de, nesta tarde, dissecarmos o problema da Trilateral e suas implicações na política nacional. Atê mesmo pOrque não ê meu desejo discutir a
Trilateral pela Trilateral, o discurso de Serpa pelo discurso de Serpa ou a Re-

Novembro de 1979

forma Partidária pela Reforma Partidária, mas enfocar todos esses e outros
fenômenos recentes à luz de uma visão glçbalizante e interdependente.
Por isto mesmo, desejo merecer a di§.!inção de não ser aparteado antes de
cobrir pelo menos 2/3 do presente pronunciamento, enquanto estabeleço
pressupostos para a discussão. Não receio o debate, mas acredito a discussão.
serâ mais proveitosa! tanto para a Situação, quanto para a Oposição, ápós o.'
estabelecimento .mínimo de alàuns princípios.
O pronunciamento do General Andrada Serpa não é um acontecimento
abstrato ou isolado da conjuntura nacional e internacional. Nem é produto
do capricho de um indivíduo que queira aparecer, principalmente por tratarse de pessoa importante no esquema de sustentação do próprio Governo Figueiredo. Não são, pois, acidentais, as referências à Trilateral. à reserva de
mercado ou demais assuntos que analisa. Tal discurso corresponde a uma necessidade da História e da realiâade brasileira, e, corno tal, deve ser enfocado.
Não representa, também, ao contrArio do que possa parecer, uma dissidência
interna no Governo. Ao c·ontrãrio, situa-se num quadro que procura entender fenômenos políticos anteriores, vistos em sua interdependência por analistas interessados e caracteriza-se por uma contra-pressão a outros grupos de
pressão antagônica no seio do mesmo esquema de sustentação do regime.
Seus antecedentes vêm de longe. Já podiam ser percebidos na defecção
do Ministro Cirne Lima, no Gov-Crno Médici, ou de Fábio Yassuda, nomesmo Ministéffo. Já podia ser pressendda na discussão intragovernamental fermentada durante a criação da Operação Rondon, como podia ser antecipada
por ocasião da criação e do desvio da Central de Medicamentos, que teve conotações mais graves na defecção de Severo Gomes e de Hugo Abreu ou no
posicionamento dissidente de inúmeros militares em relação aos contratos de
risco, durante o Governo Geisel.
Simultaneamente a esses acontecimentos, uma frente dvico-militar es~
pontânea - e por isto mesmo inorgânica - veio-se plasmando lentamente
entre a sociedade civil representada no Congresso e os insignes representantes
das Forças Armadas, que tiveram sua expressão mais elevada no lançamento
da candidatura do General Euler Sentes à sucessão presidencial pela via indireta, atravês da legenda do MDB.
Os compOnentes dessa frente estão espraiados por inúmeros pronunciamentos de dignos colegas do Senado e da Câmara, e a fala de Andrada Serpa
a sintetiza. Vêm-me à memória, neste momento, os chamados do Senador
Evandro Carreira às Forças Armadas sobre o perigo da desnacionalização da
Amazônia, que lhe deram pioneiro destaque no assunto; ou os alertas do Senador Teotônio Vilela quanto ao ordenamento da liberdade como função esa
tabilizadora do regime democrãtico, centralmente dirigido aos militares; ou
as advertências do Deputado Freitas Diniz sobre o real significado de dominação imperialista que se escondia por trás das pregações da Trilateral; ou as
convocações de Saturnino Braga à_Escola Superior de Guerra e à oficialidade
para os perigos da inflação e do desemprego, como ameaça de graves tensões
sociais cada vez mais próximas; ou ainda o chamado audacioso e patétíco do
Deputado Alufzio Bezerra, para a compreensão militar dos processos libera
târios em andamento na Ásia e na África; ou as sugestões de Franco Montoro
e Ulysses_Guimarães, para a necessidade de urna abertura segundo os modelos de Portugal e da Espanha, sem contar, evidentemente, ao final de tantas e
fastidiosas citações, com o como..,•ente exemplo do Senador Henrique Santillo, que, reabrindo a discussão da defesa da PETROBRÁS, na questão dos
contratos de risco, incorporou postulações de pronunciamento nosso ao afirmar que "percebia a existência de uma pressão nacionalista sobre os governos
da Revolução".
Tambêm fora do Congresso a mesma frente se articulava simultaneamente. na palavra dos bispos da CNBB, dos cientistas, dos intelectuais, dos
estudantes, dos operãrios, dos profissionais liberais, das donas de casa e dos
trabalhadores rurais, a que nos referiremos no desdobrar deste pronunciamento.
Pois bem, Senadores da República, a pressão nacionalista das Forças
Armadas sobre os governos da Revolução realmente existe. E o discurso do
General Andrada Serpa a comprova. Daí sua importância no momento histórico que ora atravessamos.
O discurso de Serpa internaliza a conclusão a que também chegamos em
nosso discurso de 14 de agosto último, sobre a conjuntura nacional e internacional, quando dissemos que udiante do fracasso do modelo económico, a
tecnoburocracia brasileira estava perplexa e em crise ideológica", jA que "as
elites dirigentes desconfiavam do povo. para com o qual tinham a atitude paternalista ou arrogante de achar que as massas são vingativas, ignorantes, ingênuas ou anárquicas e desprovidas de qualquer sentimento de organização e
cooperação".
O general acredita no povo brasileiro. E o diz explicitamente quando
afirma que ..hã uma massa crítica de brasileiros que têm compreensão exata
desses problemas••.
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Nacional e internacionalmente a crise existe, Ela é reconhecida pela imprensa mundial, ao noticiar os acontecimentos do Irã, da Nicarâgua, de El
Salvador e da Bolívia. Ela é reconhecida pelas autoridades brasileiras da Situação e da Oposição há muito tempo. E ela é reconhecida pelo povo, nas me-sas sem pão, na falta de moradias, nos baixos níveis de saúde, no abastardamento da cultura nacional pela ingerência das multinacionais no setor de comunicação de massa, na crescente degeneração dos costumes, nos conflitos
interpessoais, que se agravam por bagatelas nos mais diferentes selares da
vida nacional, pelo aumento da violência e da intolerância.
O fracasso do modelo c o discurso do General Andrada Serpa elevam a
discussão e nos dispensam de considerações ociosas sobre os baixos níveis de
saúde, educação, moradia, habitação, alimentação e transporte de nosso povo, ao lado de um crescimento econômico suntuârio, que só atende a interesses minoritãrios de classes dominantes cada vez mais restritas e cada vez mais
menos nacionais.
Ponto por ponto, o discurso de Serpa confirma que, juntamente com a
sociedade civil, as Forças Armadas acompanham os debates no Congresso
com crescente atenção e redobrado interesse, numa atitude que dignifica a
função parlamentar e confere transcendência histórica à instituição castrense.
Numa primeira parte âo discurso, o General Andrada Serpa cnfoca os
danos da era tecnotrônica, responsabilizando a televisão pela artificialização
do consumo, ao lado da permissividade como técnica de assalto às riquezas
nacionais, pela desagregação da vontade nacional através do relaxamento dos
costumes, no abuso do sexo e da violência, fatores que vimos denunicando hã
muito tempo em nossas pregações desde a Tribuna da Câmara dos Deputados.
Note-se, de passagem, que o discurso de Serpa, ao fazer referência à tentativa de monopolização transnacional do sistema de televisão por cabos,
prestigia o Deputado Walmor de Lucca, de Santa Catarina, como o primeiro
parlamentar a abordar tal assunto no Congresso.
A que visa a televisão por cabos, além do monopólio da informação restrita e da venda de tecnologia, senão a corromper as elites dirigentes e as faixas superiores de renda dos estratos tecnoburocrâticos, com apelo aos baixos
sentimentos, através de programação fechada e alheia à censura? Que objetivos terâ com isto, senão o de anestesiar qualquer esforço de resistência da intelectualidade, para de melhor modo dom~na_r o P~lÍs?
Aí já está pfesente a inteligência da Trilateral, que usa a técnica da dissuação psicológica, como êmulo de Goebels, que viu nos âudio~visuã.is o me-lhor meio de vencer o patriotismo das camadas médias da população. Reproduzo, a respeito, o que diz Garaudy, às fls. 92 e -93 do seu "Projeto Esperança":
--uA .. insigníficãncia" e o .. divertimento", no sentido pascalino,
tem uma significação política maior: desviar sistematicamente a
atenção do que ocorre na vida real e de seus problemas ê um meio
de dominação. O ministro da propaganda de Hitler, o Dr. Goebbels, tinha perfeita consciência disso. Quando o supervisor nazista
do filme francês, diretor da "Continental", durante a ocupação, se
vangloriou junto a seu patrão de ter obtido a produção na França
de filmes de propaganda nacional-socialista, Goebbels o repreendeu
furiosamCrite por zelo tão intempesti'vo. Sua dêdaração de 15 de
maio de 1942 é bastante reveladora: .. Estou furioso com os órgãos
oficiais de Paris, que estão mostrando-aoS franceses como representar o nacionalismo nos seus filmes. Dei orientações muito claras
para que os franceses só produzissem filmes leves, vazios e, se possível, estúpidos, Creio que assim se coD.tentarãO."
Quando o General A-naracrase-rpa diz que "a tecnologia não deve ser
vinculada às linhas de montagem, em substituição, por obsoletos, nos países
de origem", está preocupado com aquilo que vem preocupando sistematicamente o Senador Evandro Carreira, que a esse respeito se manifestou em inúmeras oportunidades, inclusive em aparte a nosso discurso de 14 de agosto.
O prestígio do General Andrada Serpa ao Congresso Nacional está
igualmente presente na referência ao êxodo rural, pela conc-entração capitalista que redunda na concentração urbana e na modernização do campo pela
via alienígena, como estã presente na advertência indireta sobre o controle de
natalidade.
Não nos é possível imaginar que o discurso do general seja produto de
qualquer explosão extemporânea de temperamento. Ele estâ empapado, por
sua digna indignação e energia de linguagerit, da "cólera santa" de que nos falava Rui, na ..Oração aos Moços". Trata-se de algo meditado com carinho e
atenção, para concluir que era um pronunciamento irrecusâvel e impostergável, pois dele teve ocasião de retratar-se, no Dia do Material Bélico do Exército, quando reafirmou a sua fala, através da expressão: "O dito está dito".

O Sr. Marcos Freire (MDB -
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PE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Com o maior prazer.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O discurso de V. Ex• é da maior
importância. Importante pelo seu conteúdo, por analisar aspectos da maior
gravidade da realidade nacional, importante pela sua oportunidade, inclusive
quando se refere à proclamação do ilustre General Serpa que enfocou certas
questões que, por virem sendo relegadas ao segundo plano, fazem com que o
Brasil permaneça no estágio em que aí estâ, inclusive e especialmente, àquilo
que diz respeito a tecnologia importada. E é a esse respeito que é curioso registrar que ilustres integrantes da Aliança Renovadora Nacional, tão cuidadosos em solicitarem a toda a hora a transcrição de pronunciamentos de personalidades militares, a três por quatro- falou um Comandante em determinado quartel, aqui se solicita a transcrição desses pronunciamentos- que es.ses integrantes da ARENA não tenham desta vez tomado a iniciativa de pedirem a transcrição de um pronunciamento de tão grande valor, como foi o
pronunciamento do General Serpa. Foi por isto que o MDB, através de um
dos nossos Colegas, teve que suprir esta lacuna, por certo, por mero esquecimento, terã passado, quem sabe, desapercebido dos ilustres integrantes da
ARENA. Aliás, nós somos, em tese, contra esse costume de estar transcrevendo todo o dia, aqui, peças militares. Mas, hâ algumas que até se justificam
e entre as quais esta do General Serpa. Portanto, ilustre Senador Jaison Barreto, quero, em nome da Liderança do MDB, congratular-me com o discurso
de V. Ex•, desde que esse discurso, que está sendo pronunciado pelo ilustre
Representante de Santa Catarina, demonstra as suas preocupações, que são
nossas, por um caminho diferente para o Brasil.
O SR. JAISON BARREfO (MDB - SC) - Confortam-me, nobre Senador Marcos Freire, suas colocações a respeito do pronunciamento do General Andrada Serpa, tentando aprofundar as suas preocupações e provocar
um debate que haverã de ser de muita valia para compreensão do que estã a
ocorrer neste momento sério e grave que a nacionalidade atravessa. E aproveito, inclusive, eu que estou muito preocupado com algumas colocações que
faço e que, infelizmente, talvez o curto espaço de tempo que me foi concedido
não permita um debate mais aprofundado, trazer manifestações que leio de
um jornal, inclusive de Santa Catarina, a demonstrar que o espraiar das colocações do General Serpa abrangeram os setores mais diversos do Pais.
Mas, diz um ilustre articulista, Victor Márcio konder;
Não se compreendem, assim, certas críticas que vêm sendo feitas ao discurso de Andrada Serpa, como a que formulou, por exemplo, um respeitável e importante órgão da imprensa nacional. O jornal chegou ao extremo de acusar o orador de repetir os arautos do
.. nacional-comunismo", considerando-o um unacionalisteiro" que
retoma os slogans cunhados pelos comunistas.
O que, evidentemerite, se cóiistitui num completo absurdo,
Mas o discurso do General Serpa teln lacunas. Lacunas que não se devem certamente à ausência de compreensão, mas à falta de tempo para enfocar, na singeleza e rapidez de uma festa de aniversário, a fastidiosa, porém necessãria análise da conjuntura internacional, especialmente no que tange ao
Trilateralismo.
A Trilateral, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tem sido adjetivada- estamos na era dos adjetivos! - como .. a conspiração internacional dos banqueiros", a "associação dos poderosos" ou a ·~central dos poderosos internacionais". Chamá-la-íamos de uma "internacional Capitalista", se tais denominações não servissem para difundí-la ou conferir-lhe uma autoridade transcendental, quç não possui, porque os adjetivadores, colorindo de sentimento
suas análises, fazem, sem o saber, o próprio jogo da Comissão Trilateral, cuja
única autoridade vem da impressão de grandeza que provoca.
O que é a Trilateral? Por que foi criada? Quais seus objetivos mediatos e
imediatOs? Que forças sociais representa?
Se respondermos desapaixonadamente a tais perguntas, estaremos bem
próximos de saber exatamente o que ela é e o que devemos fazer para
combatê-la ou ignorá-la.
A Trilateral nasceu do dinheiro do industrial e banqueiro norteamericano David Rockfeller, que se dispôs a colocar recursos particulares
próprios na formação de um grupo de estudos de alto nível, sob o comando
da cabeça funcional de Zbignew Brzezinsky para estudar a crise mundial e o
futuro do capitalismo nos desdobramentos dessa crise. ~. portanto, uma entidade priv'ada, como declarado e admitido publicamente por seus fundadores,
nos boletins da 'própria entidade. De seu ucomitê Central" fazem parte banqueiros e industriais de tecnologia sofisticada na ârea de serviços do Japão e
dos países capitalistas da Europa Ocidental, sob o comando dos Estados Uni-
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dos. Com método de trabalho, seus relatórios -e- artigos, depois de preparados
por uma intelectualidade alugada nos pa(ses membros, são discutidos, votados e finalmente redigidos em conjunto, por três membros de sua direção,
como forma de obter o máximo de consenso e o mínimo de atrito entre seus
dirigentes, que têm interesses imediatos semelhantes, mas antagônicos a longo e médio prazos.
Ela não foi criada por acaso, como fruto de súbita iluminação de David
Rockfeller e Brzezinsky, já que nenhum fenômeno social tem explicação abstrata e ocasional.
Surgiu de uma necessidade histórica do capitalismo, que constatou a impotência das ações armadas para resolver os conflitos entre o mundo capitalista e o 39 e 49 mundos. A ..diplomacia do porrete'' funcionou a favor do imperialismo desde a Revolução Industrial até os dias da Guerra do Vietnã. O
atraso da ciência e da técnica, especialmente dos meios de comunicação de
massa impediu, por todo esse período,- que os povos e nações oprimidos se
unificassem cOntra o inimigo comum, que era, como ainda é, o imperialismo.
A televisão liquidou com essa barreira e, ainda que manipulada por poderosos grupos económicos, possibilitou a concentração dos sentimentos dos
grupos humanos geograficamente distantes, mas socialmente aproximados
pela sua situação de miséria e dependência.
Aqui é neCeSSário fazer uma digressão sobre a lógica interna do crescimento imperialista. O imperialismo, como desdobramento das relações de
produção capitalista, funda-se, principalmente, na suposição da diferença de
capacidade entre as pessoas e se expressa no desfrute desigual de bens e serviços advindos da produtividade coletiva. Por isto mesmo, seu maior valor
moral e sua maior "virtude" é a acumulação. Um capitalista ou uma nação
imperialista não podem ter sentimentos de solidariedade, pois dividir ou desacumular significaria empobrecer e desaparecer.
Mas o capitalismo e o imperialismo fazem da acumulação uma regra geral de existência, e não apenas uma regfã.- Oe-acumulação de bens ou uma regra apenas ec-onômica. Daí sua visão da repressão e da guerra- que é a repressão em escala mundial ser uma visão deformada pela acumulação. O imperialista usa a matemãtica e a contabilidade em todas as suas ações. Se a necessidade é reprimi i estudantes, o policiamento deve ser '"ostensivo", isto é,
mostrar uma força destrutiva material maior que a força real dos cidadãos
que se confrontam. Se a necessidade é a guerra, ele considera o número de
soldados e de tanques, de foguetes e de aviões, de navios e de bombas, e extrai
um saldo na comparação com as forças do inimigo. Se o saldo é positivo,
guerreia; se é negativo, concilia e compõe.
O conceito de .. moral das tropas"- é um dado retã.tfvimente novo nas
considerações estratégicas, embora jã teorizado por Antônio Gramschi, hã
mais de 40 anos, quando estudava o Ressurgimento Italiano.
Mas o conceito de "apoio social" para as ações de guerra só veio a ser
compreendido pelo imperialismo após os estudos da intelectualidade a serviço da Trilateral, quando o imperialismo compreendeu que o confronto armado com as nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento s6 serviria
para apressar o seu fim.
O levante estudantil da Universidade d_e Berkeley, na Califórnia, seguido
do Festival de Woodstock, do surgimento dos movimentos "hippie", "beatink" e ustreak", assim como a invasão do misticismo oriental nos centros_desenvolvidos do imperialismo não foram advertências suficientes para avaliar
que a era da acumulação estava sendo questionada. Nem mesmo o levante
dos estudantes franceses em maio de 63 foi capaz de dar às elites imperialistas
e seus ideólogos tecnoburocráticos a visão de que transformações profundas
estavam ocorrendo nas expectativas sociais.
Mas a guerra do Vietnã foi a síntese desse processo de esclarecimento entre o III e IV mundos e os países imperialistas. O maior potencial de fogo e de
publicidade do mundo imperialista foi jogado furiosamente sobre um povo
descalço e analfaberto, sem qualquer outro resultado que o da desmoralização. A diplomacia do porrete estava liquidada, mas a acomodação à nova
estratégia ainda inspirava confiança no aparato repressivo. A criação da
OPEP, a queda dos relês iraniano e nicaraguense, o escândalo de Watergate,
o recrudescimento do terrorismo nos países desenvolvidos e outros fatos, vieram a demonstrar que o Vietnã não fora u~ fenômeno isolado, e que a experiência da Trilateral precisava de uma chance.
O fôlego da Trilateral, entretanto, serâ curto, pois suas concepções nascem de uma debilidade histórica do imperialismo, nunca de sua força. Ela significa o triunfo temporário de uma nova fase do capitalismo financeiro, que
chamaríamos, à falta de uma outra designação, de "capitalismo quaternário"
ou capitalismo tecnotrônico", por envolver a hegemonia das âreas sofisticadas de serviço, que se voltam para a dominação espiritual da humanidade e
-não apenas das áreas de produção de consumo indispensável.
H
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E isto se compreende quando vemos as forças sociais que a apóiam: a
IBM, a Xerox, a Hewllet-Packard, a Philips, a Cable-Systems, o-grupo TimeLife, a Westinghouse, a Collins Radio, a Light and Power, a Rhone-Poulenc,
o La Stampa, a Honeywell Information Services, a Japan Airlines a Mitsubishi, a Britsh Airways, a Pan American e a TWA, todas elas relacionadas
com as áreas de serviço e informação, ao lado de distribuidores de petróleo,
grandes bancos transnacionais, laboratórios de pesquisa e centros universitários de pesquisa social, que se referem também à área de serviços. Não é casual que estejam de fora trustes calejados com a Andersen Clayton, a Cor
Products ou a Nestlé e a Bethlem Steel, nem é casual que inúmeras dessas empresas trilateralistas estejam presentes nos ínúmeros casos de corrupção que
hoje envolvem setores do Governo brasileiro.
O abandono do setor secundário na administração mundial imperialista
será fatal ao trilateralismo e ao sistema imperialista mundial se a Comissão
Trilateral não conseguir alcançar o seu objetivo mais imediato, que ê o de cativar para o seu convívio a burocracia administrativa da União Soviética.
E isto nos parece fácil entender: a União Soviética é a única potência industrial não-capitalista do mundo. Evidentemente, a tentativa de acordo
Leste-Oeste não se prende à hegemonia da Trilateral sobre o 39 Mundo na
área de serviços, mas no mínimo de acordo quanto à divisão do mundo para
o comércio industrial, para que as indústrias capitalistas do mesmo setor não
sejam afogadas na competição desigual com os países do Leste europeu, pois
isto destruiri-a a base material imediatamente abaixo da superestrutura inte~
lectual dos trilateralistas.
O grande sonho da Trilateral é transformar-se na Tetralateral, com a inclusão dos soviéticos num acordo amplo contra o 39 Mundo. Isto pode ser
descoberto pela simples leitura dos relatórios públicos da Comissão, que empregam mais da metade de seus artigos na persuasão da burocracia soviética
de que esta é a única maneira dela também sobreviver como classe dirigente.
Não sabemos, ainda, em que medida tal objetivo possa ser alcançado, porque
não temos dados seguros sobre a composição da burocracia soviética atualmente, filha que é da repressão estalinista. Mas sabemos que tal burocracia se
encontra em processo de regeneração, isto é, que o trabalho interno dos dissidentes e o desdobramento externo das correntes de esquerda estão levando as
direções soviéticas tanibém a um processo de reflexão sobre o seu destino, e
julgamos nós que esse destino é ser assimilado pelas forças sociais em luta no
mundo c_omunista.
O grande problema da Trilateral parece ser o seu surgimento tardio, que
tem pelo menos uma década de atraso na luta contra o cronómetro da História, fato que se agravará com o desdobramento da sucessão de Brejniev,
prevista pelos analistas para as próximas semanas e que, arriscamos antecipar, não serã tranquila, mas desdobrada em meses de conflito.

O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Com maior prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Jaison Barreto, o que é
de lamentar profundamente é a retirada da ARENA do plenário, não sei porque nem os Vice-Líderes estão aqui presentes, no sentido de contestar V. Ex•
Mas, o grave, o profundam.:nte grave de tudo isto é o desencanto da classe
política com o momento que atravessa a Nação. Desencanto esse que cresce a
cada dia, que cresce e nos revolta, pois a indefinição política ideológica do sistema traz realmente esta melancolia, a melancolia de nos sentirmos inúteis
numa Nação que precisa de tanta força, nos sentirmos inúteis numa Nação
que está a precisar de liderança, numa Nação que realmente sente necessidade
de um trabalho urgente para tirâ-la não só da falta de grandeza, mas também
de uma inflação terrível que mata a Nação a cada dia. Congratulo-me com
V. Ex• Tenho a lamentar é que o Governo atual não sinta que essa indefinição
política e ideológica estã nos dando uma instabilidade de Ordem económica e
social, instabilidade essa que nos poderã levar ao caos definitivo. Congratulome com V. Ex• pelo discurso que estã fazendo no momento.
O SR. JAISON BARRETO (MDB -SC)- Entendo a preocupação do
nobre Senador Agenor Ma ria, mas o fundamental é compreendermos que
não cabe mais à ARENA comandar esse processo. O que ocorre hoje no Parlamento Nacional estã sendo ouvido pelas Forças Armadas e pelos setores
mais representativos do País. Isto ficou provado com a manifestação do General Andrada Serpa.
Dai nossa vontade de voltar a temas como este, porque serã do debate
aprofundado dessas colocações que encontraremos as verdadeiras soluções
para os problemas que afligem a população brasileira.

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<io II)

Se o-esquema da trilateral pode ser resumido em análises tão simplificadas, por que, então, a Comissão Trilateral consegue influenciar tantos governos e impressionar os seus opositores com a aparência de descomunal aparato?
É que ela se aproveita dos chamados "movimentos espontâneos",
recolhendo-lhes os sentimentos e tentando expressá-los como direção. O melhor exemplo é a ~·ctetente" a nível internacional e a "abertura" a nível nacional. Ora, a .. detente" é urna proposta soviética dos tempos de Krujiov, sob a
epígrafe de ~·coexistência pacífica", enquanto a ..abertura" é um arrombamento de estudantes e trabalhadores pela via da mobilização. A Trilateral
nada mais faz que -apropriar-se dos sentimentos, para comandá-los e, despida
da aparência, a essência da Trilateral se desnuda e se desmoraliza. [sto desmistifica a suposição de que, quando o intelectual brasileiro luta contra a
guerra atômica, a nível internacional, ou contra a luta armada, a nível interno, esteja fazendo o jogo da Trilateral.
O significado da citação da Trilateral no discurso do General Andrada
Serpa é altamente esclarecedor desse ponto, se soubermos ler nas entrelinhas.
O movimento de 64 nasceu da realpolitik ~apitalista, que consistiu em "esquentar" a guerra fria, para submeter as nações capitalistas dependentes à necessidade de um enfrentamento global e final com o socialismo. Foi uma tentativa de exaurir os recursos do 3"' Mundo, sob os mais diferentes pretextos,
para fortalecer os Estados Unidos num confronto_ final com a União Soviética. lsto implicava, certamente, no estimulo à exportação de matérias-primas e
à importação de produtos industrializados ou bens de capital obsoletos, o que
não se faria sem o silêncio da sociedade civil desses países.
O discurso de Andrada Serpa é bem claro a esse respeito, quando diz:
"O interesse internacional só é desconhecido pelos que nada
vêem, nada lêem e nada compreendem" ...
"A tecnologia não deve ser vinculada às linhas de montagem
em substituição, por obsoletos, nos países de origem. Há. casos em
que está sendo gerado no próprio Brasil, para as matrizes de origem,
graças à inventiva nossa."( ... ) "O desequilíbrio do balanço america~
no e a inflação interna todos os meses mostram os seus resultados,
transferindo essa inflação para todos os países, em conseqUência da
posição do dólar, como moeda de reserva."
A teoria então incutida no :mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento foi a de que o mundo ocidental estava em perigo, através da doutrina
de Segurança Nacional, que acabou sendo o apanágio das inúmeras ditaduras
militares então implantadas em todo o chamado "mundo livre".
Mas à medida em que o confronto se adiava, pelos fenômenos já analisados, as burguesias nacionais e suas institUíÇôes de apoio, como o clero, as
Forças Armadas, a Justiça e a Educação, que haviam apoiado, em maior ou
menor grau o pacto com o imperialismo, através do golpe de Estado, foram
vendo a quem ia servindo, em última instância, os p-rincípios desse pacto: ao
enriquecimento do imperialismo, ao empobrecimento do país e de sua população, à desnacionalização de suas indústrias e à alienação de sua cultura.
E à medida em que tal compreensão alcançava as pessoas mais responsá~
veis dessas instituições, o apoio à excepcionalidade se desagregava em inúme~
ras dissidências, ameaçando o conjunto do acordo, com a perspectiva exalamente inversa.
- O General Andrada Serpa reafirma a correção dessas análises numa frase sintética, qu3rido diz:
..0 famigerado acordo militar americano de 1952 nos conduziu
a essa posição."
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O máximo de insatisfação castrense, nos últimos 15 anos, com os rumos
da Revolução, correspondeu ao movimento sucessório de Geisel, quando os
militares uniram forças ostensivamente com a Oposição, lançando Euler Bentes como alternativa de Governo.
E agora, com o pronunciamento de Andrada Serpa, vê~se um desdobrarse do mesmo fenômeno: a reforma partidária, nos termos da Mensagem~ é
um golpe contra o conjunto das oposições populares reunidas em torno do
MDB, que conferirá mais prazo aos oportunistas que deformaram a Revolução e que são setores desonestos, que se enriquecem no seu conluio com o
imperialismo, servindo ao empobrecimento do Brasil.
Isto irrita os setores militares avançados do aparato de sustentação do
GoVerno, que acreditam numa saída gradual e pacifica -para a crise nacional e
que vêem a manipulação dos comprometidos com a Trilateral levarem o País
para o perigoso camiriho da confrontação entre civis e militares. Eles temem
uma luta fratricida, que possa se tornar incontrolável, como a iraniana ou a
nicaragUense. E vêem que, no caso do Brasil, alvo tradicional da cobiça do
imperialismo, os desdobramentos de uma comoção social podem levar ao
desmembramento geogrâfico de ricas e vastas áreas de nosso território, como
a Amazônia, já estrategicamente ocupada por conhecidas entidades econômi~
cas internacionais.
Nesse processo, outros militares vão falar, como um desdobramento na~
tural e necessário da fala de Andrada Serpa, porque a Unidade do MDB, nes~
te momento, é urna garantia da Unidade Nacional e da Unidade Geográfica
da Federação.
Por isto mesmo, Sr. -Presidente e Srs. Senadores, o papel da Oposição é
transcendente, neste momento histórico. Para manter-se unitário, o MDB.
precisa perder o seu imobilismo, ligando-se mais diretamente às lutas sociais,
especialmente ao operariado, atravês de um programa explícito de defesa da
soberania nacional, a favor da reforma agrâria, pela estatização dos setores
básicos da economia e por transfoÍ"mações sociais profundas.
A soberania nacional se defende com medidas concretas de intervenção
nas empresas multinacionais que endividam o Brasil e empobrecem o seu povo. Tais medidas consistem em estabelecer o monopólio estatal do comércio
exterior, em nacionalizar a indústria farmacêutica e, por extensão, a indústria
química e a química de base, que sobrevivem às custas dü Estado e da população.
lnclu~m também a intervenção no setor automobtlf~ti.-::o_ responsâvd
pela anarquia energética em que o País se meteu, com as p-c<.ves óJstç rsões que
advieram da ênfase no transporte individual.

Ê necessário modificar, enérgica e urgentemente, e~se quaciro de dominação e dependência, fazendo-a voltar-se para a fabricação de ônibus, para o
transporte coletivo, de caminhões para o transporte ínterno das riquezas na·
cionais, de tratares para aumentar a produtividade do campo em favor da po~
pulação. Isto implica em denunciar o Acordo Atômico, que impõe ao País o
aumento da dependência tecnológica e do endividamento, submetendo o
povo ao perigo dos acidentes nucleares e desprezando fontes mais baratas e
mais seguras de energia elétrica, que aproveitam nosso descomunal patrirnônio em quedas d'água.

Isto implica em expulsar do País, sem qualquer indenização, as empresas
agropecuárias estrangeiras, que se erigem em novos latifúndios e expulsam o
homem do campo para a periferia das cidades, gerando tensões sociais e mi·
séria incontroláveis. Implica em condenar os farãônicos projetas de desenvol~
vimento que ofendem a miséria da população e só servem de orgulho e enriquecimento a meia dúzia de burocratas.

Aí, então, surgiu a Trilateral, que no Brasil se fez rCpresentar pela ascenImplica em afastar do setor da mineração os trustes internacionais ligasão da corrente dO Presidente Geisel, seu principal pros~lito no País, e que fez
de João Baptista Figueiredo seu principal discípulo, -como se pode deduzir dos à indústria de metais, que manipulam os preços internacionais e fabricam
crises de produção e de consumo, como meio de empobrecer e submeter as
pela liRguagem presidencial de 1974 a nossos dias, sctia pela "distensão granações capitalistas dependentes.
dual"' pela uimaginação criadora"' pela ..democrada relativa"' pela "economia de guerra", ou pela "interdependência partidária".
Implica, -ao mesmo tempo, em tomar medidas urgentes para diminuir o
No meio dessa algaravia de s/ogans importados, cabe chamar a atenção sufoco da população, que não tem casas, nem saúde, nem educação, nem rousob o absurdo transparente no conceito mais recente de "democracia gover: pas, nem alimentos, porque o conjunto da economia está submetido aos intermenâvel", que limita nuina redundância, porque não se explica de que democra~ diários particulares, que sobrevivem à sombra da administração estatal,
cia se trata, porque, no nosso entendimento, basta ser democracia, para que como as prestadoras de s~rviços de saúde, que se enriquecem com o dinheiro
seja governável, a menos que se trate da democracia dos pacotes formais, do lNAMPS, submetendo a classe médica a odiosa exploração e desmoralicomo a anistia restrita oti a reforma partidária sob vigilância, suborno e zação, ao tempo em que não atende à necessidade de saúde para todo o povo;
ameaça.
ou como muitas escolas particulares de nível médio e superior, que escorcham
Daí porque os rililitares falam, apesar das proibições dos regulamentos, a população e esvaziam os cofres .do Ministério da Educação, através de
em diversos momentos da vida nacional. E tanto mais falam quanto mais subsídios e bolsas, ou como os intermediários da construção civil, que consvêem que as armadilhas da Trilateral para dominar a libertação do povo está troem pala fitas para alguns estratos da população, em troca ·de lucros fabu!o.
sendo manipulada por minorias, como acontece cOm a reforma partidária. sos, administrados pelo Governo em favor de especuladores.

5970

Quinta-feira IS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Explora-se muito, hoje, a heterogeneidade da Oposição como fator
possível de sua desagregação imediata, por contar em seu seio com postulações extremas de conciliação com o Governo,- em antagoismo a um setor
radical, impropriamente visto como incendiário do partido ou do País,- o que
leva as tendências em coriflito a desejarem uma depuração recíproca.
A fração do setor autêntico não vê a crise interna do partido com esse enfoque catastrófico. Ao contrário, crê e declara, alto e bom som, que as depurações necessárias e a unidade funcional, assim como a credibilidade pública
do partido dependerão do alcance de seu programa.
Não sendo um programa nacionalista, não atrairá os -setores mais conscientes das Forças Armadas; não sendo um programa de transformações sociais, não atrairá os trabalhadores e as donas de casa; não sendo um programa de justiça social, não atrairá o clero e os religio'Sos da CNBB e das comunidades eclesiais de base; r-ão sendo um programa democrático, nãO atrairã a
consciência jurídica da nação e os intelectuais; não sendo um programa de solidariedade corajosa às reivindicações populares, pelo direito de greve, pela
escala móvel de salários pela estabilidade do trabalhador, não atrairá o operariado metalúrgico, que hoje luta pela criação de seu próprio partido, por
desconfiar do MDB como um partido manipulado por aprovietadores e eleitoristas.
Um partido de massas, que lute por transformações sociais, pela democracia e pela defesa da soberania nacional, não será aquilo que todos nós desejamos, se se perder em considerações estéreis de seus setores minoritários e
atrasados, ao invés de pugnar pela planificação global da economia, onde os
setores particulares rigorosamente nacionais convivam em harmonia com um
setor estatal pujante, em favor do desenvolvimento do país e do bem-estar de
seu povo. E a planificação não serâ possíVel se o mesmo programa não for intercalado da necessidade dé nacionalização dos bancos, como única forma de
dar âmparo financeiro às pequenas e médias empresas, hoje sufocadas pela
\ . concentração da renda, em grande parte na mão de representantes internos
do imperialismo.
Ê esse programa que depurará os remanescentes do MDB de seus manipuladores e aproveitadores, como os dedos-duros e adesistas, que se nucleiam
em torno de um futuro partido alternativo, mas temem encontrar-se com o
povo nas assembléias populares e nos atos públicos, ou solidarizar-se com os
trabalhadores, quando lutam por melhores salários e melhores condições de
vida, ou como os .. assustados", que desconfiam das Forças Armadas, por
não compreendê-las.
. Não desejamos uma unidade partidária Voltada para o imobilismo e a
conciliação. A unidade que nos interessa ê a unidade que atenda aos reclamos
da população e atraia a grande massa verdadeiramente independente dos trabalhadores que hoje se nucleiam em torno do Partido dos Trabalhadores. O
mínimo programãtico que se pode exigir do conjunto do Partido é que ele recolha o programa que a sociedade civil diuturnamente lhe agita.
O Congresso dos Arquitetos, recentemente reunido em Brasília, o Congresso dos Agrônomos, em Curitiba, o Simpósio dos Médicos, no Congresso
Nacional, as conclusões dos estudantes vinculados ao Projeto Rondon, os documentos reiterados da CNBB e tantos outros estão a exigir, dos programadores do futuro partido a emergir do MDB, clareza e atualidade, sob pena de
fugir à sua destinação de instrumento de libertação nacional.
Participar da feitura de tal programa é, não apenas nossa proposta, mas
também nossa exigência, como grupo responsável por grande parte da credibilidade pública do MDB.
Estas colocações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que faço na corrida, impedido de aprofundar em função da angústia do tempo, haverá de ser redobrada, repetida, repicada, a fim de que toda a sociedade brasileira, neste
momento de farsa, neste momento de reformulação partidária, estéril e infecunda, porque não se posiciona a respeito de correntes do pensamento político brasileiro que emergiram, apesar da repressão, apesar da mistificação pelos meios de comunicação e que, hoje, procura se situar; a fim de que ela se
faça, visando a beneficies à população brasileira e não à permanência de elites políticas dissociadas da realidade nacional, premidas por interesses pequenos, eleitoreiros e não compro missados com uma nação que está a exigir rumos novos.
Daí essas nossas afirmações, que visam, antes de mais nada, a permitir o
debate, a fim de que este MDB, em vias de ser assassinado, ressurja, como
uma Fênix, dessas agressões de agora, fortalecido, unido, antes de mais nada,
em torno de um programa e não em torno de nomes, sob pena de- repitose estiolar, continuar a servir de biombo para um regime de exceção que só se
remaneja e se recicla para continuar a sua costumeira tarefa nefanda de impedir o povo, afinal, de ser o dono do seu próprio destino.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 13-11-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para discutir o projeto.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Presidia eu, na ausência eventual do eminente Senador Henrique de La
Rocque, a Comissão de Constituição e Justiça) quando foi apreciado o Projeto de Lei n9 134, deste ano, de autoria do eminente Senador Lomanto Júnior.
Não tive, por este motivo, oportunidade para discutir, no âmbito da Comissão, tão importa-nte matéria. Mas hoje acompanhei a análise cuidadosa feita
desse projeto de lei, pelos eminentes Senadores Almir Pinto, que o relatou naquela ComissãO, e pelo autor do Projeto, o não menos ilustre Senador pela
Bahia, Lomanto Júnior.
Falou-se Sr. Presidente e Srs. Senadores, na possível eiva de inconstitucionalidade que fulminaria de maneira total esse projeto de lei. Tal impedimento não existe, como foi demonstrado à saciedade no douto Parecer do
eminente Relator. Acrescento ainda que esse projeto de lei é um dos primeiros a tramitar no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, interpretando fielmente uma das normas mais importantes inseridas no texto constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil tem, entre outros,
esse galardão, o de haver inserido em seu texto medidas quase detalhadas,
bastante amplas, visando à proteção dos excepcionais em qualquer nível.
Parece-me, pois, oportuno repetir aqui esse dispositivo constitucional
oriundo da Emenda Constitucioi1al n9 12/78, que estabelece que é assegurado
aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente
mediante:
I - Educação especial e gratuita;
2 - Assistência, reabilitação e reinserção na vida económica e

social do País;
3 - Proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão
ao trabalho ou ao Serviço Público e a salários;
4 - Possibilidade de acesso a edificios e a logradouros públicos.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejamos qual é o texto do projeto de
lei do eminente Senador Lomanto JúniOr.
Num artigo apenas, mas de uma significação social e humana tão profunda que, repito, se insere entre os primeiros diplomas legais que vão dar
cumprimento a essa medida tutelar incluída ila Constituição Federal, diz o
projeto de lei.
"São equiparados, para todos os efeitos, aos professores habilitados ao magistério especial, formados pelo curso de graduação em
Pedagogia, os profess_ores de deficientes auditivos, diplomados pelos cursos mantidos até 1965, pelo Instituto Nacional de Educação."
Esse simples artigo de lei vai dar cumprimento a dois itens do artigo
constitucional anteriormente citados, ou seja, a reinserção do deficiente na
vida econômica e social do Pais e a proibição de discriminação, inclusive
quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, justos são os aplausos, nesta
Casa, ad'projetO do eminente Senador Lomanto Júnior. Foi aprovado, sem discrepância de votos, na Comissão de Constituição e Justiça e recebeu, naComissão de Educação, um erudito parecer do ilustre Senador Franco Montoro,
que fez, também, como o ilustre Senador Almir Pinto, uma análise cuidadosa
desta matéria. Por fim, na Comissão do Serviço Público, o eminente Senador
Bernardino Viana fez percucienie exame desse projeto, louvando-se nos pareceres anteriormente-exarados. E da mesma maneira procedeu o eminente Senador Jutahy Magalhães, na Comissão de Finanças do Senado.
VerificamOs, portanto, que esSe projeto de lei passOu pela Comissão de
Constituição e Justiça, pela Comissão de Educação, pela Comissão de SerM
viço Público, pela Comissão de Finanças e em todas foi aprovado, sem um
voto divergente.
O louvor destéplenário, não deixando que ele passe despercebido, hoje,
entre muitos projetas votados nesta longa Ordem do Dia, o louvor do Senado, repito, é oportuno, Sr. Presidente, porque estâ valorizando uma recomendação constitucional da maior significação para este País, na qual o problema
dos deficientes, de qualquer espécie, constitui um problema nacional tão grave, tão agudo, tão urgente, que recebeu tutela constitucional.
Mas, Sr. Presidente, eu não desejaria encerrar estas considerações, sem
uma observação, porém, a certas afirmações feitas pelo eminente Senador
Almir Pinto, ao longo da discussão desta matéria. S. Ext- vem se detendo, com
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a argúcia qUe é própria -dO -seu ·esprito, no -exame do problema educacional
brasileiro, e se coloca numa posição frontalmente contrária a certas normas
fundamentais da reforma do ensino de primeiro e segundo graus.
Creio que aposição de S. Ex• é absolutamente correta, no ponto em que
acentua as dificuldades, que são notórias, relacionadas com a implantação da
reforma de ensino de primeiro e segundo graus, sobretudo quanto à cons ..
trução da base fisica indispensável para que se atinja a atividade fim. Sabe-se
que esta é uma responsabilidade que recai precipuamente sobre os municí..
pios, como também é sobejamente conhecido que os nossos municípios lutam
com extrema dificuldade financeira. O problema não é menos difícil, ainda
neste setor, para o Estado, mas a União tem procurado transferir recursos
aos municípios e Estados, para a implantação efetiva desta reforma. Tenho,
para mim, que esses recursos devem aumentar, mediante a captação em outras fontes, capazes de assegurar ao Governo Federal uma distribuição mais
farta para o ensino de primeiro e segundo graus.
Todavia, não se pode desconhecer o esforço já feito nesse terreno, es·
forço que está muito aquém da realidade e das necessidades nacionais, porque, além da preparação dessa base física, há 1:1-m o0:tro aspecto relevante que
é o pertinente à qualificação do pessoal docente, inprescindível à execução
plena dessa reforma.
Ora, Sr. Presideõie, sabe·se que o primeiro gra"u, ou enSino fundamental,
contempla três tipos de escolas: da I' à 4• série, o a:iitigo curso primário; escolas de 1' à 6• série, adicionando ao primeiro dois anos do antigo curso ginasial; e a escola de I' à 8' sêrie, qtie acopla o ginásio ao- antigO ensino pri·
mário. Para a primeira dessas escolas exige-se habilitação pedagógica, o anti·
go curso normal. Para as duas séries seguintes mais um ano adicional à formação da professora pedagógica. Para as sétima e oitava séries, a licenciatura
curta ou plena, jâ de nível superior. E no segundo grau, habilitação universitâria.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço agora uma digressão, uma observação de ordem geral, a /atere desse projeto do eminente Senador Lornanto Júnior, apenas para, com essas idéias, mantermos no Senado o debate que
foi suscitado" pelo pronunciamento do nobre Senador Almir Pinto; chamar a
atei'!ção desta Casa para o cerne deste problema, para a sua parte nuclear, à
qual devemos estar ate~tos, porque a Educação se coloca na base de todo o
processo de nosso dCsenvolvimento social e económico. t fundamental; é a
primeira de todas as prioridades.
Quanto ao ensino de 19 grau, tenho presente à memória o seminário feito
pela ComisSãO de Educação do SenadO, sob a presidência do eminente Senador João Calmon. Tenho presente um trabalho modelar do Padre Vasconc.e·
los, relacionado com o ensino de primeiro grau, no qual, com muito pessimismo, denunciava a impossibilidade material, a prosseguirmos no ritmo atê
hoje desenvolvido, de implantar ainda neste século e até no iníciO do próximo
s6culo, como se almeja, esta reforma do ensino, tornando geral, universal e
obrigatório o de primeiro grau como uma imposição constitucional.

Nós sabemos também, Sr. Presidente, que a preparação, sobretudo de
professores para as chamadas práticas educacionais, quer as práticas agrícolas, quer as práticas· comerciais, quer as práticas industriais, especificadas em
parecer do Conselho Federal de Educação e aprovado pelo M~nistério da
Educação, exige professor com uma preparação demorada e especial. Todos
esses problemas é que dificultam, a nível nacional, sobretudo nos municípios,
a implantação dessa reforma. Mas nós não podemos abandoná-la. Nós não
podemos sequer relentar o ritmo de implantação dessa reforma, sob pena de
trazermos um prejufzo irreparável para a educação nacional. Deve-se, isto
sim, repito, carrear recursos, a maior soma possível de meios para que os Estados e municípios também aceleram a implantação dessa reforma, porque o
ensino médio não visa esPecificamente o acesso ao ensino- superiOr, nem é um
degrau para o ensino superior. O ensino médio, segundo a definição mais
concisa e clara dada por ilustres pedagogos nadonais, visa a habilitar o honem à vida, porque nem todos podem ou devem, necessariamente, atingir e

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Já por diversas vezes ocupamos a tribuna do Senado para analísar o
problema da violência no Brasil; a violência que se pratica contra presos, não
apenas politicamente, mas, igualmente, presos comuns; a violência que se
pratica contra a classe trabalhadora, através de uma política salarial escorchante e injusta; a violência que se pratica contra as liberdades públicas, neste
País, através de dispositivos de exceção.
Hoje, a imprensa noticia mais uma rebelião em presfdio brasileiro. N 0
Presídio do Hipódromo do Brás, em São Paulo, onde os que lâ se encontram,
privados da liberdade, encontram-se por igual, privados de condições mínimas de sobrevivência. E por isso, através do desespero, recorrem à violência,
por não tolerarem mais, segundo proclamam, a mâ situação em que vivem e
os espancamentoS a que são submetidos, sob 0 pretexto de punição por faltas
disciplinares.

Com estas observações, Sr. Presidente, louvando o projeto de lei do
nobre Senador Lornanto Júnior, quero colocar ao Senado e colocar, como já
se fez e continua se fazendo, na Comissão de Educação e Cultura o debate
deste problema da maior importância da m~ior significação e que é responsâvel direto pelo êxito de to~o esforço que possa ser feito neste País, para impri~
mir um ritmo acelerado ao seu desenvolvimento sicial e económico.
Era o que eu tinha a dizer ao Senado. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRENA SESSÃO DE 13•11 •79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

~~~~~!:rse~r~~r~:r~u!~:~~r~=~~;i.t~:~ta~h:~rid~~e~~~!~~:ra::~:i~a~=·p~:
É inacreditável que nesta fase da nossa vida política ainda se permita
fissionalização, jâ definida no primeiro grau e com- carãter de"- terminalidade que, em órgãos que deveriam ser correcionais, se perpetrem tantas violações
no segundo grau.
aos direitos humanos, não apenas naquilo que diz respeito a má qualidade da
Reconheço que as práticas especiais são de- _difícil implantação, pelo alimentação que lhes ê fornecida, mas, sobretudo, aos maus tratos físicos.
Por outro lado, também, ontem, jâ não do Sul, mas do Norte do País, viequipamento que exigem, pelo espaço tisico necessário, pela qUalificação docente indispensável. Por isso mesmo, o Conselho FCderal de Educação facili- nha notícia de que, rio RCcife, um homem desesperado, desempregado na emteu extraordinariamente a implantação da reforma, quando criou as 10 habi- presa em que prestava serviços, teve urna altercação com o seu chefe, e nessa
litações básicas que reorientam o sentido da profissionalização no ensino de altercação houve a interferência de dois agentes da polícia. Na sua angústia, o
segundo grau.
homem despedido matou um desses policiais e correu para o 109 andar de um
Mas, sem embargo disso, e neste ponto vai a minha concordância com as dos edifícios do Recife. Lâ, durante cerca de duas horas, travou tiroteio com
idéias manifestadas pelo eminente Senador Alinir Pinto, creio que se deve, outros agentes da polícia que para lã se dirigiram, ficando paralisadas as atiparalelamente, dar amparo, dar apoio, dar assistancia, às escolas profissio- vidades comerciais de toda a vizinhança.
Não estamos aqui para reclamar da interferência da força pública, no
nais que têm prestado tão relevantes serviços a este País, ao atendimento das
necessidades do mercado de trabalho, em especial nos grandes centros urba- sentido de resguardar a ordem social que, naquele momento, estava em jogo.
-Mas é preciso registrar que o desespero foi tão grande, que a angústia foi tão
nos.
o meu Estado é dotado de uma excelente escola profissional, que deve desmedida- refletindo o problema social que estamos vivendo de milhões e
ser ampliada. Outras poderão ser criadas em novas regiões geoeducaciona1s, milhões de homens sem emprego- que aquele pobre homem teve que se atinesse Estado e em outras unidades da Federação, de tal maneira que esse es- rar do alto do edifício do centro da capital pernambucana, pâ.ra fugir ao cerco
forço se realize, paralelamente, no setor específico da formação técnica pro- policial.
Mas, o drama não para aí, Sr. Presidente; atirando-se do }()9 andar, ele
fissional, no âmbito dessas escolas já existentes ou das que Venham a ser cria·
das. E com a implantação efetiva da reforma de Eflsino de: 19 e 29 Graus, foi projetado sobre uma das casas cinematográficas do Recife. Estatelado
como foi concebida, porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, caso contrário, com a queda havida, ainda assim foi massacrado por policiais que lâ chegacorreremos um risco grave: o de dar como inviável e impraticável uma refor- raro. Evidentemente, aquele homem não tinha mais condições de reagir e,
ma que não foi ainda, sequer, implantada na sua totalidade.
apesar disso, foi vítima e alvo de tiros dos policiais. Que brutalidade!
Não estamos aqui para julgar ninguém, mas, assinalando este fato mosReputo a implantação da reforma de Ensino de }'i' e 29 Graus em desafio
muito maior, um problema muito mais sêrio, muito mais dificil, muito mais trar, de um lado, o ponto de exasperação, de verdadeiro desatino a que está
complexo, sobretudo, na parte de qualificação humana e de recursos financei- chegando o trabalhador brasileiro. De outra parte, fazermos nossas as palavras da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, que
ros, do que a implantação da reforma do Ensino Superior neste País.
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ameaçou de demissão o agente que denunciasse tais horrores. Absurdos como esse não apenas configuram condenável abuso de autoridade e omissão criminosa, desfiguram a instituição policial e de"A população do Recife foi agredida, nesta semana, com a
sacreditam o próprio Estado, que não é o tutor das liberdades públinotícia do espancamento de um débil mental por parte de policiais
cas, mas é o guardião da segurança do cidadão. A dignidade da
militares integrantes de uma guarnição de rádio-patrulha. Foram
Polícia e o império da lei estão a exigir a rigorosa apuração dos fatos
inúteis os apelos populares para que não o surrassem, infrutíferos os
e a apresentação dos criminosos, sejam marginais, agentes ou deleavisos de que se tratava de um louco-Bila, como era conhecido o jogados de polícia, ou ex-secretários de Estado. Pois leis existem para
vem de 26 anos. José Severino de Souza foi massacrado diante da
serem cumP,ridas, e se? sua estrita observância por todos, indistintaprópria filha de 5 anos, que, em sua inocência, ainda perguntava ao
mente, ê garantia bâsica para a almejada segurança da sociedade.
pai agonizante por que tanto sangüe lhe corria da boca e do narizesRecife, II de novembro de 1979.- Comissão de Justiça e Paz
frangalhados a cassetete. Com este, são três os assassiilatos que a cida Arquidiocese de Olinda e Recife.".
dade conhece em apenas três meses, como resultado de uma desenE ainda hoje, a mesma Comissão de Justiça e Paz distribuirá à imprensa
freada, galopante violência policial.
Ainda correm as lágrimas das viúvas e órfãos de Caaporã, um a seguinte nota oficial:
episódio nebuloso que até hoje não foi explicado convicentemente.
"O centro do Recife parou, nesta segunda-feira, diante das inRecife ainda ouve os clamores da família do operârio Jurandir Alcomuns, chocantes cenas de violência, em que popular ameaçou asves da Silva, o Graúna, esbofeteado, chutado, partido e morto num
sassinar o ex-patrão em protesto por sua dispensa de emprego. No
xadrez do comissariado do Morro da Conceição. Os jornais ainda
tiroteio que se seguiu com a Polícia, chamada na ocasião, tombaram
trazem as horripilantes revelações sobre a morte do menor Edilson
mortos o desditoso agressor e um policial que procurava desarmá-lo
Maximiano, torturado, queimado e, morto num pau-de~arara na dew
e prendê-lo, e saiu ferido outro agente da Secretaria de Segurança.
legacia de Mustardinha. E a cada novo depoimento, mais se desnuNão se tratava, como a princípio até se chegou a noticiar, de nenhum marginal apenas de um rapaz desesperado pela perda do emda o rei.
prego difícil e tanto mais imprescindível.
t doloroso constatar que policiais se afastaram do serviço,
Lamentamos, consternados, a morte do po1icial, desaparecido
ameaçados de mqrte pelos próprios colegas caso insistissem, em denunem pleno exercício de sua runção - não apenas pela vida humana
ciar torturas e mortes assistidas. É chocante saber que agentes de
que é ceifada, como pela situação em que fica sua famílía numerosa,
polícia até sofreram crises nefvosas diante das barbaridades testecomprometida na própria subsistência diante da perca pensão que
munhadas em xadrezes policiais. Custa-nos aCtéditar que delegados
lhe resta. Cosntatamos, preocupados, que são tão vexatórias e aflitide polícia e secretários de segurança tenham comprometido a dignivas as condições de vida do povo, q~e uma mera dispensa de empredade de seus cargos e de seus nomes, em manobras escusas de oculgo chega a levar pessoas a gCstos tão tresloucados como o do
tação de fatos tão graves como o assassinato de um menor, num xapiauiense morto neste conflito. Atitudes desesperadas assim devem
drez policial.
soar como um alerta inquietante a todos quantos tem responsabiliAssistimos, perplexos e angustiados, a uma escalada crescente
dade de prover o bem-estar da comunidade.
de violência policial; por todas as formas preocupante. Pois ao mes- •
Urge que se busquem as causas mais profundas da violência e
mo tempo que ameaça vidas humanas, tal violência arrisca levar à
da própria marginalidade. É imperioso que o problema seja visto
população ao descrédito em relação à própria polfcia. Só irresponcomo resultado de complexas causas sócio-econômicas, e não por
sáveis ou loucos não enxergam que_ tal insegurança pode levar o
uma ótica simplista de que basta aumentar e rearmar o policiamen·
povo às primitivissimas práticas dos linchamentos e da justiça pelas
to, para extingui-las. Que os tiros disparados em pleno centro do
próprias mãos, como infelizmente algumas cidadês brasileiras já esRecife lembrem, enfim, às autoridades que num Estado onde se
tão assistindo.
mata por um emprego não são apenas policiais e indivíduos que es~
Esperamos ardentemente que tais noticias não se repitam, pela
tão ameaçados, mas a própria comunidade e sua segurança.
tal, decidida coibição da violência, e não pela ornissão criminosa em
Recife, 13 de novembro de 1979. Comissão de Justiça e Paz"
apurar mortes.
Que
a
nossa
voz seja, pois, de protesto contra a violência institucionaliw
Pois é tão chocante saber que o menor Edilson foi queimado no
pau-de-arara como ouvir que o secretãrio de segurança da época zada neste Pais. (Muito bem!)

distribuiu, no último dia 11, uma circular em que denuncia várias outras violências praticadas pelo órgãos de segurança de Pernambuco:
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

Líder

MESA

Jarbos Passarinho

Vice-Líderes
Presidente

3f-Secretárlo

tuiz Viana (ARENA- BA)

Lourivol Baptista {ARENA- SE)

Aloysio Chaves
José lins
Aderbal Juremo
lomanto Junior
Moacyr Dolla
Murilo BadQro
Saldanha Derzi

1•-Vice-Pr•sidente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretárlo

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA

Gastão Müller {ARENA- MT)

2•-VIce-Presldente

Líder

Oinarte Mariz (ARENA- RN)

Paulo Brossord

Vlce•Líderes

1•-Secretcirlo

Henrique Santillo
Humberto Lu,ena
Marco5 Freire
Mouro Benevides
Orestes Quércic
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplentes de Secret6rios

Alexandre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kalume {ARENA- AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)

2•-Secretário
Gabriel Hermes {ARENA -

Passos Pôrto (ARENA- SE)

PA)

Titulares

COMISSOES
Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local, Anexo IJ - Terieo
Telefone: 223·6244 e 225-8505 .....,... Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cãndido Hippertt
local; Anexo H - Terreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros)

1.
2.
3.
4.

Mendes Cana/e
Jose Lins
Eunice Michile~
V1cente Vuolo

1. Evondro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro &:mevides

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

COMISSÃO

COMPOSIÇÃO

Titulares

(CA)

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pcdrossian
Jose lins

1. Evelosio Vieira
2. Leite Choves
3. Jose Richa

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Comargo
3. João Calmon
MDB
l. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sergio da FonsecO Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sola ''Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO OE ASSiJNTOS REGIONAIS (7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canele
Vice·Presidente: Agenor Maria

(CAR)

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.

Jesse Freire
Jose Sorney
Passos Pôrto
Saldanha Derzi
Affonso Camorgo
Murilo Badaro
Benedito Ferreira

Presidente: Henrique de la Rocque
J9.Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29·VIce•Presidenfe: Hugo Ramo$
Suplentes
ARENA
1. Lenoir Varga5
1. Henrique de la Rocque
2. Helvidio Nunes
2. João Calmon
3. Jose Sarney
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
4. Aloysio Chaves
S. Bernardino Viana
5. Aderbol Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Sadaró
7. Moacyr Dalla
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MDB
1. Hugo Ramos
1. Cunha lime.
2. Tancredo Neves
2. leite Chaves
3. Dirceu Cardoso
3. lazaro Barbozo
4, Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montoro

Suplentes
ARENA
1. José Guiomard
2. Torso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moocyr Dolla

MDB

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Titulares

(CDF)

Presidente: )esse Freire
Vice·Presidente< Lazaro Sarbozo

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Clovis Sevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

Presidente: Evelosio Vieira
Vià·-Presidente: Leite Chaves

-

(11 membros)

MDB
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÃO DE éONSTJTUIÇÃO E JUSTIÇA (1.5 membro~)

00 -bJSTRIÍo" FEDERAL

l . !temer Frcmcc
2. laz.aro Borboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

l; Ken·r1q-ue Santliio
2. Roberto Soturnino
3. Gilvon Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local, Solo "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Titulares

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões, Quartas·feiros, às 10:00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)

(CE)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Teotónio Vilela
Vice·Presidente: Roberto Saturnino
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arnor1 de Mello
Bernardino Viana
Jose lins
Jesse Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

Suplentes
ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreiro.
4. Vicente Vuolo

MDB
1. José Richa
2. OrestesQuercio
3. Tcincredo Neves

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quortos-feiro:s, às 10:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716
COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA -

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: Leilo leivas ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Solo "Ció;,;s Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA -

1, Luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon de Mello

1• Marcos Frl!lire
· 2. Gilvan Racho

Assistente: Se~io da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(17 membros)

Presidente: Cunha Lima
Vice·Presidente: Toncredo Neves
Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Henrique de La Rocque
3. Jeuê Freire
4. Josê Sarney
5. Milton Cabral
6. JoSé Guiomord

1. Raimundo Parente
3.
4.
5.
6.
7.

lamento JUnior
Affonso Comargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlon
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhães
10. Mendes Canele

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
2. Joào Calmon
3. Jutohy Magalhães
MDB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1• Gilvan Rocha

2. Roberto Saturnino

Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo
Titulares

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas

1. Lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

MDB

COMISSÃO OE REDAÇÃO (5 membros)

{CR)

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Presiderote: Adalberto Sena
Titulares
1. Torso Outro
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canele
1, Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Paulo Brossord
2. Marcos Freire
3. Lázaro Borboza
4. JoSé Richa

(CSN)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mauro Benevide,

Suplentes
ARENA
l. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sarney

Titulares
1.
2.
3.
4.

MOB

MDB

1. Cunha Lima
2. Tanc:redo Neves
3. Roberto Soturnino
4. Amoral Pl!lixoto
5. Pedro Simon
6. Mouro Benevides
7. Teot&nio Vilela

COMPOSIÇÃO

1. Gilvan Rocha
1. Jose Ric:ha
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
2. Adalberto Sena
Reuniões~ Quartos-feiras, às 11:00 horas
3. Jaison Barreto
Local~ Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Assistente: U:da Ferreiro do Rocha - Ramal 312
João Bosco - Ramal 484
Reuniões, Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

{CF)

COMPOSIÇÃO

2. Arnon de Mello

COMISSÃO OE SAÚDE
{7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vic:e·Presidente: Alberto Silva
Titulares.

Titulares

2. Mauro Benevides
3. Leite Chaves

{CME)

COMPOSIÇÃO

MDB

COMISSÃO OE FINANÇAS -

Paulo Bronard
Nelson CorRI!IÍro
Itamar Franco
José Rícha
Amaral Peixoto
Tancredo Neves

{7 membros)

Suplentes
ARENA
l. José Uns
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrouian

1. Adalberto Sena
2. E~losio Vieira
3._ Franco Montara

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Assistente: Cândido Hippertt - Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, 6s 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidenttu Jollo Calmon
Vice·Presidente: Jutahy Magalhàes

1. João Calmon
2. Torso Outra
3. Jutahy Mogalhões
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

MDB
1 . Marcos Freire

MOB

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

(CEC)

(9 membros)

Titulares
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1. Hugo Ramos

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motto ~ Ramal 134
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Remai 623

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. Josê Guiomard

Jorge Kalume
Luiz Cavalcante
Murilo Badoró
Benedito Ferreira

MDB
1. Mouro Beroevides

1. Cunho lima
2. Jaison Barreto

2. Agenor Maria
3. Hugo Ramos

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:30 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -

{CRE)

(15 membros)

Assistente: tecla _Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos·feiras, às 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexa 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

{CLS)

Presidente: Torso Outro
1?·Vice·Presidente: Saldanha Oerzi
29-Vice·Preiidente, lamento Júnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Helvldio Nunes
Vke·Presidente: Lenoir Vergas
Titvlares
l' lenoir Vergas

2.
3.
4.
5.
6.

Helvidio Nunes
Jesse freire
Moacyr Oallo
Henrique de La Rocque
AW.vsio Chaves

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalh6es
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tar!õO Outra
Bernardino Viana
Saldanha Oerzi
Lomanto Junior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
José Sarney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de lo Rocuque
4. Jose Gui_omard
S.. Luiz Cavalcante

6.

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl (7 membros)

(CSPC}

COMPOSIÇÃO
Presidente: Evandro Correira
Vice-f'residente, Humberto Lucena
Titulares
1.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Henrique de La Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silva

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedronian
3. Aderbol Juremo

No~cmbro
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MDB
1. Evondro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. lazaro Barboza

Titulares

Quinta-feira IS

B) SERVIÇO DE COMlSSóE.S MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUERITO

Suplentes

l. Orestes Quérdo
2. Evelo&io Vteira

ARENA

Assis:ente, leila Leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

1. Passos Pórto
2. lo monto Junior
3. Alberto Silvo

1. Benedito Ferreiro
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrossion
4. Aifonso Comorg:o

Comissões Temporadas
Chefe, Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11 - Terrea
Telefone, 225-8505 .,.....- Ramal 303
1) Comissões Temperarias poro Projetes do Congresso Nacio:
ool
2) Comissões Temperarias peno Aprecioçao de Veto~
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e
4) Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentaria (ort. 90 do
Regimento Comu_m)

MDB
Evondro Carreiro
2. lazoro Borboza
3. Orestes Quercio
1

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1. leite ChOVes
2. Agenor Mario

Assi$lenle: Leilo leivoi Ferro Co1ta - Ramal 497
Reuniões, Terças-feiras, às 10,00 horas
local, Solo ''Ruy Barbosa"- Anexo 11-

COMPOSIÇÃO
Presidente, Benedito Ferreiro
Vice·Presidente, Vicente Vuolo

Romais621 e716

Assistentes de Comissões~ Haroldo Pereira Fernandes - Ra·
mal 674; Alfev de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario S. F.
Cruz - Ro~al 598; Mouro Lopes de Sa - Ramal 310.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

"

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

ASSISTENTE

ClÓVIS BEVILÁCQUA

HORAS
09,30

QUARTA
C.S.N.

Ramal-623

SALAS
RUY ·BARBOSA
Ramais- 621 e 716

HORAS

lEI LA

10,00
C.A.R.

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

lEI lA

C. E. C.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

09,30
GUILHERME

ASSISTENTE
lEI lA

10,00
RUY BARBOSA

C.D.F.
C.C.J.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal -"- 6 23

10,30

C. E.

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

Ramais- 621 e 716

MARIA
HELENA

10,00
C.A.

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

teDA

1],00

C. L. S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

lEI lA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
THEREZA

DANIEl

CÂNDIDO
-·

ANEXO"B"
Ramal- 484

FRANCISCO

FRANCISCO

10,30

SÉRGIO

1LOO
C.M.E.
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SÁBADO, 17 DE NOVEMBRO DE 1979

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
Paraíso do Norte (PR), Francisco Beltrão (PR), Xanxerê (SC), Chapecó
(SC), Barra do Garças (MT), Aracruz (ES), o Departamento de Águas e
Energia Elétrica - DA EE (SP), as Prefeituras M-unicipais de São Paulo
(SP), !tu (SP), lracemápolis (SP)e Rio Branco do Sul (PR), sejam autori1.2 - EXPEDIENTE
zados a elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas.
1.2.1 - Ofícios do Sr. 1"'-Secretário da Câmara dos Deputados
-Oficio n• S/35/79 (n• GP-699/79, na origem), do Sr. Prefeito do
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte matéria:
Município de Maceió, solicitando autorização do Senado Federal para
-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena- contratar operação de emprêstimo externo, no valor de US$ 5,000,000.00,
do n• 130, de 1973, (n• 465-A/75, na Câmara dos Deputados), que altera destinado a financiar obras de infra-estrutura de sei-viços básicos do Mudispositivos da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Es- nicípio.
tatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
-Projeto de Lei do Senado n9 6/78, que altera a denominação da caComunicando a rejeição da seguinte matêria:
tegoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração.
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1973
1.2.3 - Requerimentos
(n9 2.232/70, na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 10 do
- N9s 505 e 506/79, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, soliDecreto-lei n9 972, de 17 de oufubro de 1969, que dispõe sobre o exercício
da profissão de jornalista. (Projeto enviado à sanção l!m 14 de novembro citando informações referentes aos trabalhos legislativos realizados pelo
Senado Federãl no correhte ano.
de 1979.)
- N•s 507 e 508/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de La Roc1.2.2 - Pareceres
que, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal das seguintes
Referentes às segufiltes matêrias:
matérias, respectivamente:
-Projeto de Lei do Senado n• 187(79, que revoga o§ 3• do artigo
-do artigo intitulado "Mestre, companheiro e amigo", de autoria
899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea f do in- de Austregésilo de Athayde; e
ciso I, do artigo 702, da alínea a do artigo 8_96, da Consolidação t!as Leis
- do discurso pronunciado pelo Presidente' da Academia Brasileira
do Trabalho, bem como do artigo 9•, da Lei n• 5.584, de 26 de junho de de Letras, Austregésilo de Athayde, por ocasião da entrega do título "Em1970.
presário do Ano", ao Sr. Roberto Marinho e do discurso de agradecimen-Projeto de Lei do Senado n• 126/79, que regula a prorrogação da to do homenageado.
jornada de trabalho dos bancários.
- Projeto de Lei do Senado n• 102/79, que acrescenta dispositivo à
1.2.4 - Discursos do Expediente
Consolidação das Leis do Trabalho.
SENADOR
HENRIQUE DE LA ROCQUE- Estratégia do Gover-Projeto de Lei do Senado n'? 22/79, que revoga dispositivos da Lei
no no combate à inflação. Escolha do Dr. Jorge Alberto Romeiro, pelo
n• 6.620, de 18 de dezembro de 1978.
-Projeto de Lei do Senado n• 116/79, que revoga os artigos 14 e 50 Senhor Presidente da República, para integrar o Superior Tribunal Milida Lei n'? 6.620;de 17 de dezembro de 1978, que define os crirri"es contrã a tar.
Segurança Nacional, estabelece a sistemática para o seu pfocesso e julgáSENA DOR ROBERTO SATURNINO- Agravamento das questões
mente, e dá outras providências.
sociais, como decorrência do modelo de desenvolvimento económico a do-Projeto de Lei da Câmara n•16/79 (n' 3J68'Bf76, na Casa-de ori- tado pelo Governo.
gem), que dispõe sobre o exercício da profissão de meteorologista, e dã
1.2.5 - Comunicação da Presidência
outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 146/79, que altera o artigo 26 da Lei
-Referente a retificação da Resolução n9 98, de 13 de novembro de
n• 6.001, de 19 de dezembro de 1973- dispõe sobre o Estatuto do lndio. 1979, pelos motivos que especifica.
-Projeto de Lei do Senado n9l39/78-Cómplementar, que acrescen1.2.6 - Leitura de projeto
ta parágrafo ao artigo 49-da Lei Complementar n9_26, de 11 de setembro de
1-

ATA DA 209• SESSÃO, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1979

1.1 -ABERTURA

1975.
-Mensagens n•s 238, 197, 190,244,243,242,241,240,239,254,253,
252, 251 e 245, de 1979, pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado propostas do Sr. Ministro da Fazenda, para que o Governo do Estado de São Paulo, o Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto-SP, e as Prefeituras-Municipáfs de Piquerobi (SP),

-Projeto de Lef(hSenado n• 347/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, que extingue o confisco sobre o cafê.
1.2. 7 -

Apreciação de matéria

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 329/79-DF, que eleva, em até Cr$ 2.000.000.000,00, o limite concedido ao Goveino do Distri-
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· - - .· - - to Federal para promover abertura de créditos suplementares ao Orça- Projeto de Lei do Senado n• 192/79, de autoria do Sr. Senador
mento vigente. Aprovada, nos termos do Requerimento n'i' 509j79. À Nelson Carneiro, que confere aos vendedores autônomos o direito ao 139
sanção.
salário e determina outras providências. (Apreciação preliminar da juridi'cidade}. Discussão encerrada, voltando à comissão competente em virtude
I .2.8 - Requerimento
do recebimento de emendas, em plenário.
- N9 510/79, de autor~a do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitan1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado .. Plano de Desenvolvimento do Nordeste.: Mais uma tentativa", de autoria do
SENADOR LEITE CHAVES, como Líder- Considerações sobre o
Professor Luiz GOnzilga F. Mota.
Projeto de Lei do Senado n• 347/79, lido no Expediente da presente sessão.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 190/76 (n' 3.044/76,
na Câmara dos Deputados), que introduz parágrafo no art. 8_4 da Lei n'il
4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da incompatibilidade prevista no
caput do artigo os Vice-PrefCitos Municipais: Aprovada. À sanção.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 104/78, de autoria
do Sr. Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único aO art.
476 da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovada. À Câmara dos
Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 33/79, de autoria do
Sr. Senador Marcos Freire, que revoga o item VIII do art. 530 da Consoli·dação das Leis do Trabalho. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 107/79, de autoria
do Sr. Senador Franco Montara, estabelecendo que a atualização de tributos não poderá exceder o índice oficial da correção monetária. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 168/79, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o art. 42 da Lei das ContravençõeS" Penais, a fim de aumentar a multa pecuniária ali prevista. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 217/79, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta item V ao art. 48 do Ców
d.igo Penal, para considerar circunstância atenuante da pena o fato de ter
sido o agente menor abandonado. Aprovad~. Ã Câmara dos Deputados.
- Redação fina! do Projeto de -Resolução n'i' 99J79, que suspende a
execução do§ 1• do art. 212 e do art. 215, ambos da Lei n• 1.125, de 27 de
outubro de 1971, que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a modificação intrOduzida pela Lei n• 1.138, de 23 de junho de 1972, do mesmo
Município. Aprovada. À promulgação:
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 21/79 (n'
1.328/75, na .Casa de origem), que altera a redação do art. 42 da Lei n'i'
5.764, de 16 de dezembro de 1971. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n• 267/76, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que estabelece critêrios para a aprovação de projetas florestais e dá outras providências. Rejeitado, após usarem da palavra em sua
discussão os Srs. Dirceu Cardoso e Jos.é L.ins. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado _n'i' 35.5/78, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho. (Apreciação preliminar" da juridicidade). Rejeitado, após usar
da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Humberto Lucena.
Ao Arquivo.

SENADOR PEDRO SIMON- Reforma partidária.
SENADOR JOSE LINS, como Líder- Esclarecimentos sobre decl"!-rações do Sr. Ministro da Justiça, no que diz respeito à extinção dos partidos políticos, face ilações do orador que o antecedeu na tribuna sobre o
assunto.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Registro do 80• aniversário do
Dr. Anselmo Bernardo. Deficiências que estariam ocorrendo no serviço
de telefonia da Casa.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Transmitindo às autoridades
educacionais do País, reivindicação dos professores colaboradores da
Universidade Federal do Ceará.
SENADOR GASTÃO MULLER- 26• aniversário de fundação do
Município de Alto Garças-MT.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Relatório correspondente ao mês de outubro de 1979.

3 - SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE INQUi:RITO
-

Relatório correspondente ao mês de outubro de 1979.

4 - INSTITUTO DE PREVID€NCJA DOS CONGRESSISTAS
- Parecer do Conselho Deliberativo.
- Resolução n• 68, de 1979.
- Balancete Patrimonial em 30-9-79.
- Demonstração da Conta ''Receita e Despesa"
- Balancete acumulado de I•-1 a 30-9-79.
- Demonstração da conta "Receita e Despesa".
- Ata de reunião do Conselho Deliberativo.
5 - ATAS DE COMISSOES
6-

MESA DIRETORA

7-

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

8-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 209~ SESSÃO, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDI':NCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SEO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o
NADORES:
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Raimundo Parente aberta a sessão.
O Sr. I'ii-Secretário procederá à leitura do Expediente.
- Gabriel Hermes -Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José
Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- José Lins
E lido o seguinte
-Mauro Benevides- Agenor Maria- Humberto Lucena- Aderbal JureEXPEDIENTE
ma- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Passos Porto- Dirceu Cardoso
-João Calmon- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves
OFICIO
- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Mendes Canale- Affonso CamarDo Sr. /fi-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
go - Leite Chaves - Pedro Simon.
do Senado autógrafo da seguinte matéria:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPuTADOS AO PROJETO DE podem ser compelidos a observar decisões que os Tribunais superiores emitam em casos concretos por mais uniformes que sejam as ínterpretações firLEI DO SENADO N• 130, DE 1973
madas. A atividade jurisdiciomir pressupõe a atribuição de declarar em cada
(n• 465-A/75, na Câmara dos Deputados)
caso o direito aplicável, a saber, de dizer que norma concreta irã disciplinar a
Altera dispositivos da Lei n'~' 4.215, de 27 de abril de 1963, que
espécie Sub Judice. "Não vigora entre nós o princípio norte-americano do
dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Stare Decises. segundo o qual a decisão judicial superior vincula as instâncias
O Congresso Nacional decreta:
inferiores, para casos idênticos" (Hely Lopes Meirelles, Direito .r~dministrati
Art. I• Os arts. 71 e 89 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dis- vo Brasileiro, 6• ed., pãg. 15). Vale, a propósito, citar a opinião de Délio Mapõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, passam a vigorar ranhão:" .,. "Entendemos Inconstitucional o citado artigo da Consolidação
com- as seguintes alterações:
(refere-se ao artigo 902) por nos parecer evidente que uma sentença com força
"Art. 71. ........................................... . obrigatória geral, fora do caso em que foi' Proferida, é uma sentença normati§ ,, ................................................. . va. E a Constituição somente confere tal poder normativo à Justiça do Trabã.lho no julgamento dos dissfdios co/etivos, vedando, salvo nas exceções nela
§ 2•
.....•.......•.. ····• .•••... ···•····· .............. .
previstas, a delegação de atribuições de um Poder a outro (Direito do Traba§ 3•
...........•...•. ---·· ..•....•.................
§ 49 Os atos constitutivos e os estatutos das sociedades civis e lho, 6• ed., FGV)". Em resumo: O Prejulgado fere o princípio da independêncomerciais só serão admitidos a registro e arquivamento nas repar- cia de Poderes.
5.. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto.
tições competentes quando visados por advogados.
É o Parecer.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. - Aloysio Chaves, PresiArt. 89 São direitos do Advogado:
dente em exercício - Hugo Ramos, Relator -Nelson Carneiro - Tancredo
VI - Ingressar livremente:
Neves
- Lázaro Barboza - Almir Pinto - Moacyr Dalla --Raimundo Paa)
................................................ .
b) ......................... - ...- .................... . rente - Bernardino Viana - Murilo Badar6 - Amaral Furlan.
c) ................................................... .
d) cm qualquer assembléia ou reunião de que participe. ou
possa participar, o Seu- cliente, ou perante a qual deva comparecer o
constituinte, desde que munido de poderes especiais para tal fim.
XVII- ter vista ou retirar, para os prazos legais, os autos dos
processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, desde
que não ocorra a hipótese do inciso anterior, quando a vista será comum, no cartório ou na repartição· competente.
Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará em vigor na d3.ta de- sua publicação.
Revogam-se as disposições eril ·contrário. -(À Comissão de Constituição e Justiça.)
OFICIO DO PRIMEIRO.SECRETARIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

N• 640/79, de 14 do corrente, comunicando a rejeição das Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1973 (n' 2.232/70, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafos ao art. 10 do Decreto-lei n'? 972, de 17 de
outubro de 1969, Que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista. (Projeto enviado à sanção em 14 de novembro de 1979).
PARECERES
PARECERES N•S 984 e 985, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1979, que revoga o§
39 do artigo 899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica a redação

da alínea ''f'' do inciso I do artigo 702, da alínea ''a'' do artigo 896,
da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do artigo 99 da Lei
•' 5.584, de 26 de junho de 1970.
PARECER N• 984, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hugo Ramos
l. Trata o Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Aloysio
Chaves que:
a) propõe a eliminação da figura do Prejlllgadó da sistemática da Consolidação das Leis do Trabalho;
b) pretende introduzir no sistema a técnica dois súmulas de jurisprudência predominante.
2. Não há no Projeto em pauta eiva de inconstitucionalidade. Trata-se,
ademais disso, de proposição que observa o requisito da juridicidade.
3. Convêm salientar a boa técnica legislativa por que se orienta o Projeto em mira, especialmente, quando se tem em vista matéria de trato cautelaso.
4. Realmente, o processo trabalhista ressentia-se da falta de preceitos
legislativos que eliminassem categoricamente OPrejulgado, notadamente, em
face da mais recente jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal,
que entende revogados o artigo 902 e seus parágrafos, da Consolidação das
Leis do Trabalho, com o advento da Constituição de 1946, posto que em nosso ordenamento não hã hierarquia entre órgãoS do Poder Judiciário, quando
exercem a função jurisdicional. Destarte, os Juizes e Tribunais inferiores não

PARECER N• 985, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Nelson Carneiro
O nobre Senador Aloysio Chaves ofereceu ao exame do Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado n? 187, de 1979, que "revoga o§ 3' do artido
go 899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea
inciso I, do artigo 702, da alínea .. b" do artigo 894, da alínea "a" do artigo
896, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do artigo 99 da Lei
n• 5.584, de 26 de junho de 1970". Através dessas alterações, pretende a proposição "eliminar do processo trabalhista o instituto do Prejulgado,
antecipando-se assim ao anteprojeto da nova Consolidação das Leis do Trabalho, elaborado por urna Comissão Iilterrninlsterial e ora submetido à apreciação e à crítica dos interessados. Invoca a justificação decisão do Supremo
Tribunal Federal, que declarou revogado o § I • do artigo 902, da Consolidação das Leis do Trabalho, sob ~ alegação de que "desde o advento da
Constituição Federal de 1946, que, como a atual, não tolerava o poder normativo da Justiça do Trabalho, fora das hipóteses previstas em lei para a fixação, nos dissídios coletivos, das normas e condições de trabalho", opinião
partilhada por Mozart Victor Russomano: - "A palavra do Supremo Tribunal vale como o epitáfio dos prejulgados, pois o prejulgado destituído de
força vinculativa não é prejulgado, no seu conceito próprio e tradicional. E.
súmula". Em seu judicioso parecer na Comissão de Constituição e Justiça, o
ilustre Senador Hugo Ramos traz à co1eção a opinião de Délio Maranhão, no
sentido de inconstitucionalidade do art. 902 da CLT.
Tão claras são as razões expostas pelo ilustre autor do Projeto, em sua
cuidadosa justificação, que não será necessãrio aduzir novas considerações
para concluir opinando, como opino, pela aprovação da proposta em exame,
renovando o voto que proferi no seio da Comissão de Constituição e Justiça,
no pronunciamento unânime daquele órgão técnico.
~ o meu parecer, s.m.j ..
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente;- Nelson Carneiro, Relator;- Moacyr Dalla- Jutahy MagalhãesRaimundo Parente - Eunice Michiles.

··r·

PARECERES N•S 986 E 987, DE 1979.
Sobre o Pfojeto de Lei do Senado n9 126, de 1979, que regula a
prorrogação da jornada de trabalho dos bancários.
PARECER N• 986, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hugo Ramos
1. O Projeto de Lei sob exame, de autoria do nobre Senador Franco
Montoro, pretende restringir a prorrogação da jornada de trabalho do bancário à hipótese de necessidade imperiosa.
2. Nada a objetar sobre a constitucionalidade do Projeto.
3. Porém, parece-nos que a proposição legislativa sob exame padece da
falta de técnica legislativa, ferindo a liberdade de C<?ntratar que a Consolidação das Leis do Trabalho defere a empregado e empregador no concernente às horas suplementares.
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4. O artigo 225 da CLT não coriflíia com seu artigo 59; quando pro~
porei o na a empregado e empregador o ensejo de ~ustar horas suplementares,
até os limites de oito diárias e quarenta e cinco semanais (hoje quarenta horas).
5. De outra parte, é certo que ã necesS-idade imperiosa faculta ao empregador prorrogar a jornada de trabalho do empregado. Dessa regra não
escapa o bancário (art. 61, §§ 19 e 29, da CLT). As Dormas gerais de tutela do
trabalho aplicam-se, no que couber, aos destinatários de comandos jurídicos
especiais. Destarte, é tranqUila a submissão do bancârio ao regime legal ditado pela necessidade imperiosa".
6. Pode-se mesmo dizer que constitui ato de indisciplina a recusa de
prestar serviços, alêm da jornada normal, para enfrentar força maior caracterizadora da chamada necessidade imperiosa, porque in casu está o empregado
faltando ao dever de colaboração ínsitó ao contrato laboral.
7. Além do mais, incluído o bancãrio na categoria geral dos empregados celetistas, é lícito sustentar que, Po( necessidade imperiosa~ torna-se
possível a prorrogação de sua jornada de trabalho, acima do limite fixado
pelo artigo 225, que se limita à instituiÇão de horário reduzido.
8. O .iitígo 2Q do Projeto em tela tem por finalidade enfrentar questão
de direito intertempOral, originada da eventual aprovação do artigo 19
9. Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto.
E o nosso Parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1979. -~ Henrique de La Rocque,
Presidente -Hugo Ramos, Relator' -·Aloy~io Chaves- Bernardino Viana
- Cunha Lima - Nelson Carneiro - Helvidio Nunes- Almir Pinto - Rai~
mundo Parente.
PARECER N• 987, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Henrique de La Rocque
Tem o presente projeto, de autoria do eminente Senador Franco Montoro, o objetivo de acrescentar parágrafo único ao artigo 225 da Consolidação
das Leis do Trabalho, de modo a que a prorrogação da jornada_ de trabalho
dos bancários só possa ocorrer por· motivo de .. necessidade imperiosa".
Como se sabe, a duração normal da jornada dos bancários é de 6 horas,
admitida a sua prorrogação, nos termos ~o referAdo artigo, para 8 horas, em
casos excepcionais, não podendo, entretanto, ser excedido o limite de 40 horas semanais (Lei n• 6.637, de 8-5-79).
A douta COmissão-de Constituição de JUstiÇa aprovando parecer do ilustre Senador Hugo Ramos, opinou pela rejeição do projeto por motivo de falta de técnica legislativa. Entende que, embora o regime de trabalho dos bancários esteJa regulado por normas especiais da ''CLT", a elas se aplicam, no
que não forem colidentes, as prescrições da Parte Geral que, no artigo 61, disciplina a prorrogação da jornada de traba-lho por motivo de "necessidade imperiosa".
A matéria é um·talltO- COntroversa na doutrina e na jurisprudência dos
tribunais. Como acentua o eminente Seri<idOr F'fiúico Montoro, na Justificativa, se o legislador fixou em 6 horas a duração normal do trabalho dos bancários, só se justifica que haja a prorrogação por motivos relevantes.
Sucede, porêm, que é sutil a distinÇão, Pelo menos s.ob o ponto de vista
legal, entre o que seja prorrogação ''com carãter excepcional" (art. 225) e
"por necessidade imperiosa" (art. 61), jâ que ambas as formas diz-em respeito
a fatos imprevistos que podem ocorrer na rotina do trabalho diário.
Parece-nos, a princípio, que ambas as hipóteses guardam assemelhação.
A linguagem legal só difere em relação ao objeiO. Uma refere-se ao trabalhador comum, regido pelas normas gerais da tutela do trabalho; outra, específica para os bancários, inserta no capítulo dã.s norrrias especiais.
O chamamento da restritiva do artigo 61 para o preceito do artigo 225,
seria, assim, uma redundância, passível at"é- de gerar atritos na relação empregatícia, pois, n-0 mesmo dispositivo (ait. '225),_"íriam figurar as duas expres.sões, uma no caput (excepcionalmente), outra no parâgrafo único proposto
(por necessidade imperiosa). De qual se iria valer o empregador no momento
em que necessitasse prorrogar o horário de trabalho?
Acresce que a advertência da Federação Nacional dos Bancos, transcrita
no Parecer da Comissão de COnstituição e Justiça, é de ser levada em consideração. Limitada que seja a prorro~ação, haveria uma virtual redução de
30% nos ganhos dos empregados, pois as duas horas extraordinârias que hoje
percebem, com uma certa tolerância da parte da fiscalização do trabalho, seriam definitivamente cortadas.
Ante essas considerações e tendo em vista que o assunto poderá ser melhor disciplinado nas Convenções Coletivas do Trabalho, que espelham o
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entendimento entre empregados e empregadores, opinamos pela rejeição do
presente projeto.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente- Henrique de La Rocque, Relator - Moacyr Dalla- Jutahy Magalhães - Raimundo Parente - Eunice Michiles.
PARECERES N•S 988 E 989, DE 1979

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 102, de 1979, que
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho".

4

' acres~

PARECER N• 988, DE 1979
Da Comissão de Constituição e J ustlça
Relator: Senador Lenoir Vargas
De autorfa do ilustre Senador Orestes Quércia, o Projeto sob exame visa
a acrescentar parãgrafo ao art. II da Consolidação das Leis do Trabalho,
para instituir a interrupção da prescrição do direito de pleitear direitos trabalhistas durante o tempo em que o empregado estiver em gozo de beneficio
-previdenciãrio.
2. Nâ Justificação, após referir~sc ao atual prazo prescricional de 2
(dois) anos para pleitear direitos trabalhistas, argúi o Autor: "ocorre, no entanto, que muitas vezes o trabalhador fica por longos meses gozando benefiCio previdenciârio, especialmente o referente a auxfiio~doença e, ao voltar à
atividade, perde o direito às reivindicações. Trata-se de situação injusta para
c_om o trabalhador".
3. Segundo o art. 89, iteni XVII, alínea -"b", da Constituição, compete
à União legislar sobre direito do trabalho.
Fixa, por outro lado, o art. 43, "caput", da mesma Carta Magna, que
··"cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União ... ".
Aplica-se, ademais, às 'iniciativas de projetas-lei sobre matéria trabalhista, a norma geral de competência concorrente do Presidente da Repúbli·
ca, de membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal
(art. 56, "ca"pui'', da Constituição), uma vei: que tal matéria não estã incluída
entre as que a Lei Maior reserve à iniciativa do Chefe do Poder Executivo
(art. 57 e itens, art. -65, "caput", da Constituição) ou aos Tribunais (art. 115,
item !1).
Fornlalmente constitucional, o Projeto o é, também, do ponto de vista
material, pois a Constituição assegura aOS trabalhadores vários direitos, ua~
Iém de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social".
4. Sob os aspectos jurídico e regimental, não há ressalvas a fazer à Proposição, embora convenha dar-lhe nova redação, para correção-de lapsos formais.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, jurídico, regimental e de boa técnica legislativa, na forma da seguinte:

EMENDA N• 1 - CCJ
(Substitutivo)
"Acrescenta dispositivo -ã -Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a viger
com o acréscimo do seguinte parágrafo único.

"Art. li ............................................ .
Parágrafo único. InterrOmpe a prescrição o tempo em que o
empregado estiver em gozo de benefício previdenciãrio."
Art. 2V Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Moacyr Dalla - Murllo Badaró Nelson Car.n~iro - Franco Montoro - Cunha Lima - Tancredo Neves.
PARECER N• 989, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Com_ a proposição sob exame, o ilustre Senador Orestes Quêrcia objetiva
acrescer parágrafo único ao art. 1 I da Consolidação das Leis do Trabalho, a
fim de estabelecer a interrupção da prescrição bienal de que trata aquele dispositivo, sempre que o empregado se encontrar em gozo de beneficio previdenciário.
No âmbito da douta Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi
considerada jurídica e constitucional, nos termos da emenda apresentada
com a finalidade de correção de lapsos formais.
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Apensado ao projeto encontra-se expedie.nte da Confederação Nacional' gurança Nacional, Lei n<? 6.620, editada a 17 de dezembro de 1978, portanto a
da Indústria, entidade sindical de grau superior e órgão consultivo do Poder menos de seis meses.
Público. recomendando a sua rejeição. Os motivos alegados seriam os seguin· Na sua extensa Justificação, depois de declarar que ..impõe-se expungir da
tes:
vigente Lei de Segurança Nacional os dispositivos mencionados no projeto",
"A iniciativa parlamentar, data venla. parte de uma premissa faz o Autor pormenorizada descrição do que entende sejam os aspectos que
falsa, pressupondo que o trabalhador pelo simples fato de os tornam dispensãveis. desde o "desnecessãrio c injurídico.,, ao "não con~
encontrar-se em beneficio não pode demandar contra o emprega- substancia boa técnica legislativa", passando por diversos casos de repetição
legislativa ou de bis in idem daquelas disposições em face de preceitos do Códor.
De fato, não hã necessidade de o empregado esperar o retorno digo Penal brasileiro e da atual Lei de Imprensa etc.
Entendemos, quanto ao aspecto jurídico-constitucional, que não existem
ao trabalho para pleitear, inclusive na Justiça, a reparação de qualquer ato infringente a direitos seus amparados legalmente, dar não óbices à tramitação da matéria. Todavia é de considerar-se, no mérito, que a
proposição afigura-se intempestiva, por não permitir à Lei modificanda sehaver justificativa para a interrupção pretendida.
Assim, deve o trabalhador, dentro do prazo prescricional, plei- quer um prazo mínimo de aplicação e, portanto, de verificação de suas posstveis inconvéniências, ressaltando-se, ainda, o fato de ter emanado deste Contear aquilo que achar conveniente."
gresso Nacional, onde seu texto foi tão recentemente discutido e aprovado.
Discorrendo sobre o instituto da prescriÇão, Antônio Luis da Câmara
Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do projeto, quanto ao
Leal ensina:
mérito, por inoportuno, à vista de ser recendssimo o diploma legal modifiuToda instituição legislativa deve assentar-se sobre um motivo cando.
. Sala das Comissões, 13 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, Prede ordem jurídico-social porque, mesmo quando a lei tem por fim
prover a um interesse privado, ela age precipuamente no interesse Sidente- Raimundo Parente, Relator- Tancredo Neves, vencido quanto ao
público, visto que essa é a sua função, -pela influência que o mérito- Cunha Lima, vencido quanto ao mérito- Aderbal Jurema- Almfr
Pinto - Bernardino Viana - Amarai Furlan - Murilo Badar6.
equilíbrio das relações privadas exerce sobre a ordem pública.
Colocada a questão nesse terreno, devemos reconhecer que o
PARECER N• 991, DE 1979
único fundamento aceitável dá prescrição é o interesse jurídicoDa Comissão de Segurança Nacional
social.
Relator: Senador Murllo Badaró
Tendo por fim extinguir as ações, ela foi criada como medida
O Projeto de Lei que vem a estudo simplesmente revoga os arts. 5<?, 14,
de ordem pública, para que a instabilidade do direito não viesse a
perpetuar-se, com sacrifício da harmonia social, que é a base funda~ 19, 30, 33, 37, 38, 45,48 e 50 da Lei no 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que
mental do equilíbrio sobre que se assenta a ordem pública. O não define os crimes coi:ftia- a segurança nacional.
A Comissão de Constituição e Justiça entende que "quanto ao aspecto
cumprimento de uma obrigação, a ameaça ou violação de um direi~
to são estados antijurídicos que perturbam a harmonia social, e a jurídico-constitucional, não existem óbices à tramitação da matéria". Mas
ação foi instituída como meio reintegratório dessa harmonia, fazen- considera no mérito, "que a proposição afigura-se intempestiva, por não perdo cessar o desequilfbrio provocado pela ofensa ao direito. Se o titu- mitir à Lei modificanda sequer um prazo mínimo de aplicação e, portanto, de velar deste, porém, se conserva inativo, deixando de protegê-lo pela rificação de suas possíveis inconVeniências". Diante disso, opinou pela rejeição,
ação. e cooperando, assim, para a permanência do desequilíbrio an- tendo em vista o mérito
Efetivamente, não pode prosperar a Proposição. Não pelo simples fato
tijurídico, ao Estado compete remover essa situação e restabelecer o
equilíbrio, por uma providência que cofrija a lriércia do tituiar do de que a Lei n9 6.620/78 seja de aprovação recente no Congresso Nacional,
direito. E essa providência de ordem pública fOi que o Estado teve mas porque a Justificação formulada pelo Autor é inconsistente.
O argumento único apresentado foi a desnecessidade de os dispositivos
em vista e procurou realizar pela prescrição, tornando a ação inoperante, declarando~a extinta, e privando o titular, por essa forma, de da Lei de Segurança Nacional- que o Projeto pretende revogar- já figuraseu direito, como justa conseqUência de sua prolongada inércia, e, rem no Código Penal. na Lei de Imprensa, na Lei de Greve e no Estatuto dos
por esse meio, restabelecendo a estabilidade do direito, pela ces~ Funcionários Públicos. Chega mesmo a insurgir-se contra o art. 30, da LSN,
porque seria mais brando do que o Código Penal. Diz a Justificação, ao tratar
sação de sua incerteza.
Não deixa de haver, portanto, na prescrição, uma certa penaH~ do art. 30:
dade indireta à negligência do titular, e muito justificável essa pena,
que o priva de seu direito, porque, com a sua inércia obstinada, ele
faltou ao dever de cooperação social, permitindo que sua negligência concorresse para a procrastinação de um estado antijurídico, lesivo à harmonia social."
Como se vê, interessa ao Estado a soluçãO imediata dos conflitos sociais
para assegurar a harmonia coletiva, não se devendo dar guarida às medidas,
como é o caso da consubstanciada nesta proposição, que visem à perpetuação
da lide e, por conseguinte, à insegurança das situações jurídicas.
Ademais, ressalte-se que não seria boa norma interromper-se o prazo
prescricional todas as vezes em que o emprega~o fosse atendido, de qualquer
forma, pelo sistema previdenciârio, como dá a entender a elástica abrangência do dispositivo que se pretende acrescer à Con-sOfidSção das Leis do Trabalho.
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado no 102, de
1979.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1979.- Lenolr Vargas, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator - Henrique de La Rocque - Moacyr
Dalla - Eunice Michiles - Raimundo Parente.

"A prevalecer o texto do art. 30 da LSN quem praticar homicídio qualificado, por motivos poUtico-sociais, terã a pena diminuída. Um contra-senso."
Como se vê, o Autor da Prop-osição considera "branda, quando não repetitiva, a Lei de Segurança Nacional. Tal não justifica, portanto, a revogação
pretendida.
Opinamos, portanto, pela rejeição do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979 -Jorge Kalume, Presiden·
te - Murilo Badaró, Relator - Benedito Ferreira - Raimundo Parente.
PARECERES N•S 992 E 993, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado no 116, de 1979, que "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, estabelece a sistemática
para-o seu proCessO e Julgamento, e dá outras Providências".
PARECER No 992, DE 1979
Da Comissão de Constltulçio e J ustlça

Relator: Senador Murllo Badaró
PARECERES NoS 990 E 991, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1979, que "revoga
O Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Pedro Simon, quer a
dispositivos da Lei n<? 6.620, de 18 de dezembro de 1978".
revogação dos seguintes dispositivos da Lei de Segurança Nacional:
.. Art. 14. Divulgar, por qualquer meio de comunicação soPARECER No 990, DE 1979
cial, noticia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deDa Comissão de Constituição e Justiça
turpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as autoRelator: Senador Raimundo Parente
ridades constituídas.
O ProjetO sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, objetiva
Art. 50. O Ministro da Justiça poderá, sem prejuízo da ação
revogar os artigos 5.,., 14, 19, 30, 33, 37, 38, 45,48 e 50-, da nova Lei de Sepenal, determinar a apreensão de livro. jornal, revista, boletim, pan-
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neto, filme, fotografia ou gravação de qualquer espêcie que constiPARECERES Nos 994, 995 e 996, de 1979
tua, ou possa vir a constituir,· o meio de perpetração de crimes preSobre
o Projeto de Lef da Câmara n9 16, de 1979 (n9 3.168-B, de
vistos nesta Lei, bem como adotar outras providências necessárias
1976, na origem), que "dispõe sobre o exercício da profissão de me~
para evitar a consumação de tais crimes ou seu exaurimento, como a
teorologista, e dá outras providências".
suspensão de sua impressão, gravação, filmagem ou apresentação
ou, ainda, a proibição da circulação, distribuição ou venda daquele
PARECER No 994, de 1979
material."
Da Comissão de Leglslatio Social
A proposição, como se verifica, quer pinçar, de uma Lei recente, dois
Relator: Senador Humberto Lucena.
dispositivos que inquina de "ameaças to.talitárias", embora nenhum fato,
O projeto sob exame, procedente da Câmara dos Deputados, dispõe
nesse sentido, tenha ocorrido para corroborar tal afirmativa.
sobre o exercício da profissão de meteorologista, e dá outras providências.
Em termos de doutrina, não somos contráriOs a uma revisão da Lei de
De autoria do eminente Deputado Peixoto Filho, a proposição foi aproSegurança Nacional. O reestudo da matêria, ent(etanto, hâ de ser feito no vada naquela Casa, com.p<~recef:!S favOráveis das Comissões de Constituição
contexto de outros estudos que o Governo Federal, com grande devotamen- e Justiça, Trabalho, Legislação Social e de Educação e Cultura, nesta última,
to, se tem atribuído na incansável perseguição da sua meta prioritária, no com emendas.
campo político, que é a de alcançar o apriritoramento das nossas instituições Cuida a matéria da regulamentação profissional dos meteorologistas, esdemocráticas.
- tabelecendo as diversas condições para o seu exercício, definidas também as
A nosso ver, não ê este o tempo para a revogação dos dispositivos cita- suas atribuições.
dos no Projeto. A evolução política do País não poderá fugir ao gradualismo
Vazado em nove dispositivos, o projeto, em seu artigo primeiro, especifia que o Governo se traçou para _efetivá-Ia. Afastar-se dessa orientação será in- ca as cinco condições nas quais é livre o _exercício da profissão de meteorolocorrer em riscos que não ajudam as aspirações democráticas brasileiras.
gista em todo território nacional.
Isto posto, dou pela constitucion.alidade do _Projeto, mas, quanto ao
Nos arts. 21' e 39, atribui ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetumérito, opino por sua rejeição, por inconveniente.
ra e Agronomia- CONFEA, e aos Conselhos Regionais de Engenharia, ArSala das Comissões, 12 de setembro de 1979. -Henrique de La Rocque, quitetura e Agronomia - CREA, poderes, respectivamente, de órgão supePresidente- Murilo Badaró, Relator- Aloysio Chaves- Cunha Lima, ven- rior de fiscalização e registro profissionais.
cido - Aderbal J urema - Almir Pinto - Raimundo Parente - Lenoir V arOs demais artigos buscam disciplinar a matéria, fixando exigências inegas - Nelson Carneiro, vencido.
rentes à espê:cie e em consonância com os requisitos indispensáveis à regulamentação profissional da classe.
PARECER No 993, DE 1979
Da Comlssio de Segurança Nacional
Cumpre observar, entretanto, que o projeto, ao dispor sobre o exercício
da profissão de meteorologista (art. 19 e alínea), faz referência a cinco siRelator: Senador Benedito Ferreira
tuações diversas, olvidando o caso daqueles que foram aprovados em concurO Projeto de Lei, ora submetido à consideração deste Órgão Técnico, foi so público para o provimento de vagas de meteorologista do Ministério da
concebido com apenas dois artigos. No primeiro está o seu objetivo. Ei~lo: Agricultura.
Com efeito, a alínea e do art. 19 estabelece que é livre o exercício da pro- "Art. Jo São revogados os arts. 14 e 50 da Lei no 6.620 de
fissão para os meteorologistas não diplomados que, comprovadamente, te17 de dezembro de 1978."
nham exercido ou estejam exercendo, por mais de três anos,funções em entidaNa Justificação, o Autor. Senador Pedro Simon, procura demonstrar
des públicas ou pn'vadas .. ,
que o novo Estatuto de Segurança Nacional mantém a umesma neurose da
Como- se vê, este dispositivo prejudica fatalmente aqueles que, embora
Segurança do autoritarismo - peSsoaS -e instituições que o compõem, em
ingressando por concurso público, n~o contam com mais de três anos de atinosso País". Frisa, na sua dissertação;
vidades.
-O absurdo, no entanto, úJdo_supera, quando foram colocaOra, se o projeto busca amparar aqueles que apenas exerceram as
dos nessa lei os arts. 14 e 50, capitulando o que poderia ser "crime funções de meteorologista, por redobrada razão deve reconhecer o direito dade imprensa". Jamais, porém, crime contra a Segurança Nacional. queles que, além de portadores de cursos superiores correlates com a meteorologia, foram aprovados em concursos públicos. Daí por que sugerimos que
Para o Autor da Proposição, a nova Lei de Segurança Nacional estabelese acrescente ao artigo 19 do projeto mais uma alínea.
ce "a censura prévia aos nossos meios de comunicação social", o que traduziPor outro lado, com a inclusão de mais uma alínea, no caso a alínea
ria ..o mais violento retrocesso, em termos de ordenamento jurídico e político
d no corpo do inciso I do art. l~' do projeto, faz-se necessário inseri-latamna Nação".
bém no iexto do-ParâgrafÕ 19 do art. J9, visando assegurar aos meteorologisA Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria e considerou-a
tas concursados e diplomados em cursos superiores de ffsica, geografia, mateconstitucional, ressalvando que, .. quanto -ao mêrito", se definia pela rejeição,
mática e engenharia, o reconhecimento de- seus respectivos profissionais. E,
em virtude da sua inconveniência.
Convém salientar que a Justificação confunde a conceituação de Segu- tecnicamente, face a essa modificação terenios também que alterar as designações das atuais alíneas, em todos os demais dispositivos do projeto. Pelo
rança Nacional, ao dizer que esta "não -pode continuar reservado ao Estado
exposto, na esfera de c_ompetência regimental desta Comissão, o projeto concontra a Nação". ~evidente o equívoco, do qual, inclusive, parte a sugestão
ta com o nosso apoio, razão por que opinamos pela sua aprovação, com as
"de reformulação do conceito de Segurança".
seguintes emendas:
Seria fastidioso discutir aqui as linhas gerais e os princípios básicos da
doutrina de Segurança Nacional, que norteiam a estrutura das grandes
EMENDA No I - CLS
Nações. Entretanto, é bom colocar em relevo que muitas nações desapareceAo artigo 19 do projeto:
ram ou foram absorvidas por outras, no decorrer da História, justamente por
Dê-se à alínea d do art. li' do projeto a redação que se segue, alteradas as
terem olvidado ou julgado sem importância o papel da Segurança Nacional.
Por outro lado, a circunstância de determinados ..crimes de imprensa", designações das atuais alíneas d e e para respectivamente e e f:
por sua gravidade, estarem capitulados na Lei de Segurança Nacional, não
"Art. jo
pode amparar pretensões que possam trazer o enfraquecimento dos instrumentos de garantia da paz social.
Conforme assinalou a douta ComisSãO de- Constituição e Justiça, "a evod) aos meteorologistas que ingressaram ou venham a ingressar,
lução política do País não poderá fugir ao gradualismo a que o Governo se
mediante concurso público, e que sejam portadores de diploma de
traçou para efetivá-la". Enquanto as condições excepcionais justificarem a
um dos cursos superiores de fisica, geografia, matemática e engecautela, o Poder Público evidentemente não pode desprezar, por argüições innharia."
comprovadas e puramente subjetivas, dispositivos legais ainda considerados
EMENDA No 2 - CLS
úteis e necessários ao encaminhamento das soluções que, gradualmente, vão
sendo implantadas.
1- Ao § I• do art. Jo:
Opinamos, portanto, pela rejeição do presente Projeto de Lei.
Depois da alínea c, inclua-se a d
Sala das Comissões, 14 de novembfo de 1979.- Jorge Kalume, PresiII - Ao § 2~' do art. 39:
dente - Benedito Ferreira, Relator - Raimundo Paren~e -- Murilo Badaró.
Substitua-se a expressão ''alínea d" por .. alínea e"
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III -Ao § 3• do art. 3•:
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO. DO SR. SENADOR LÁZARO
Substitua-se a "alínea e'' por "alínea r•.
BARBOZA:
Ê o nosso_ parecer.
.De iniciativa do ilustre Deputado Peixoto Filho, vem a exame desta Casa
Sala das Comissões, lO de maio de 1979.- Helvídlo Nunes, Presidente
Projeto de Lei, dispondo sobre o exercício da profissão de Meteorologista e
-Humberto Lucena, Relator- Jutahy Magalhães- Jessê Freire- Lenoir
dando outras providências.
Vargas- Jaison Barreto- Moacyr Dalla- Aloysio Chaves.
Na justificação do Projeto, o seu ilustre Autor esclarece que:
PARECER N• 995, de 1979
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Bernardino Viana.
A Proposição sob exame, do ilustre Deputado Peixoto Filho, objetiva
dispor sobre o exercício da profissão de mete()rologista, e dá outras providências.

2. Examinada na origem, foi aprovada.
A Proposição mereceu do ilustre Senador Lázaro Barboza parecer favorável, com a Emenda n9 2-CLS, e com a seguinte
Subemenda à Emenda n• I-CLS, de I979
Onde se lê:
"Art. I•
...............••..........•.•...............
d) aos meteorologistas que ingressaram ou venham a ingressar
mediante concurso público, e que sejam portadores de diploma de
um dos cursos superiores de Física, GeOgrafia, Matemática e Engenharia."
Leia-se:
"Art. I•

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

d) aos meteorologistas que ingressarem no Serviço Públic_o,
mediante concurso público, e que sejam portadores de diploma de

um dos cursos superiores de Física, Geografia, Matemática e
nharia."

Eng;~

3. Vários órgãos têcnicos que estão vinculados ao problema
manifestaram-se favoravelmente à criação do quadro de meteorologistas e
pela tramitação do Projeto de Lei da Câmara n• 16/79, com algumas modificações que o aperfeiçoariam.
Dos entendimentos mantidos, chega-se à conclusão de que a Lei n9 5.194
e as Resoluções 168/68 e 218/73 do CONFEA não regulamentam as diversas
áreas dos que hoje exercem a profissão de meteorologista no Serviço Público.
Além do mais, hã hoje no Brasil seis universidades que oferecem curso de
engenheiro meteorologista, mas a primeira a oferecer foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir de 1964. Anteriormente a essa data, a profis~
são era exercida por profissionais e diPlomadás em outras áreas e também
por leigos.
__
O Projeto erri- exame soluciona o problema.
4. Em Oficio DG/BR n' 345, de 2I-8-79, o Diretor-Geral do Instituto
Nacional de Meteorologia acata e apóia o Projeto, com a modificação sugeri~
da pela Assessoria Jurídica do Conselho Federal de Engenharia- CONFEA.
-A sugestão do CONFEA, em Ofício n• 0441/79, de I5 de maio de I979,
dirigido ao ilustre Presidente desta Comissão, propõe seja dada nova redação
à alínea d do art. }9 do Projeto, bem como a seu art. 79
5. Acolhendo as sugestões apresentadas~ meu voto é pela aprovação do
Projeto. nos termos das seguintes Emendas:

EMENDA N• 3 Dê~se

CSPC

à alínea "d" do art. 19 a seguinte redação:
"Art. I•

..................•..........................

d) aos profissionais de nível superior: de que trata a Lei n9
5.194, de 24 de dezembro de 1966, que possuam atribuições ligadas
à Meteorologia, para que possam continuar a exercê-las."

EMENDA N• 4 -

CSPC

Dê-se ao art. 79 a seguinte redação:
.. Art. 79 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia fixará as atribuições e competências- âõs meteorologistas, à vista do disposto no art. 10, e na forma do art. 27, parágrafo
único, ambos da Lei n• 5.194, de 24 de dezembro de I966."
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1979.- Evandro Carreira, Presidente - Bernardino Viana, Relator- Lázaro Barboza, vencido - Henrique
de La Rocque.

"Em 1964, no Brasil, foi criado o primeiro curso Superior de
Meteorologia na então Faculdade de Filosofia da Universidade do
Brasil, atualmente Instituto de Geociênclas da Universidade Fede-ral do Rio de Janeifo.
A meteorologia em escala mundial depende evidentemente das
atividades meteo~ológicas de diversos países. O Brasil, com seu vasto te:IThórlo, situàdo na região tropical do hemisfério Sul, uma das
regiões mais desconhecidas sob o ponto de vista meteorológico, tem
uma grande importância- para- a meteorologia mundial. Como
membro da Organização Meteorológica Mundial, órgão da ONU, é
chamado a participar de reuniões e conferências que articulam todas as atividades meteorológicas erri âmbito internacional, devendo
os serviços de Meteorologia possuir um pessoal de alto nível
técnico-científico, de modo a representar condignamente o País, no
exterior.
E de toda conveniência uma regulamentação profissional dos
meteorologistas que defina claramente o campo de sua atividades.
Além disso, no serviço público existe a carreira de meteorologista
no grupo de nível superior, havendo, portanto, necessidade de tal
regulamentação que salvaguardarã os direitos dos formandos, de
instituições de enSinO universitáriO de ineteoro1ogia."
A Matéria, objetivand6 regular· o exercício" da profissão de Meteorológista, estabelece as condições para o seu exercício, inclusive deferindo o Poder
de Fiscalização do exercício profissional ao Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA.
A proposição, examinada na Câmara dos Deputados, mereceu aprovação.
Na Comissão de Legislação Social desta Casa, recebeu duas Emendas:
I - a de n9 l - CLS, reordena as alíneas do art. 19, visando a dar à alínea "d" nova redação, com o objetivo precípuo de garantir aos meteorologistas que ingressaram ou venham a ingressar no Serviço Público, mediante concurso, e que sejam portadores de diploma de um dos cursos superiores de física, geografia, matemática e engenharia, o livre exercício da profissão de Meteorologista, em todo o territó'rio nacional.
II - a de n9 2- CLS, compatibiliza as referências feitas nos parãgrafos
do art. 39, com a reordenação proposta para as alíneas do art. 19, pela Emenda antecedente.
O ilustre Relator do Projeto, na CLS~ justifica as suas Emendas c0m o
fato de a proposiçã~ ter omiti4o o ca5:o dos Meteorologistas, aprovados em
concurso público, para essa Categoria Funcional do Ministério da Agricultura, apesar de se referir a cinco (5) situações diversas.
Cabe ressaltar, todavia, que a Emenda n9 1-CLS, ao assegurar os bel'!efícios da Lei aos Meteorologistas que ingressaram ou venham a ingressar mediante concurso público, fê-lo imprecisamente ao omitir a expressão .. no serviço público", e mais, em mantendo este órgão técnico a expressão" ... ouvenb<Jm a ingressar ... " estaria fugindo ao espírito do Projeto, qual seja o de regular o exercício da profissão de meteOrologista, porquanto permitiria, no futuro, viessem os formados em cursos superiores de ·física, geografia, matemática
e engenharia prestar concurso público para cargos privativos e específicos dos
formados em cursos superior de Meteorologia, razão por que somos pela
aprovação do Projeto, com -a Emenda n9 2-CLS, e com a seguinte
Subemenda à Emenda n• 1-CLS, de 1979 ·
Onde se lê
"Art. I ............................. , ............... .
d) aos meteorologistas que ingressaram ou venham a ingressar, mediante concurso público, e que sejam portadores de diplomas
de um dos cursos superiores de física, geografia, matemática e engenharia."

Leia-se:
"Art. I•
d) aos meteorologistas que ingressaram no Serviço Público,
mediante concurso público, e que sejam portadores de diploma de

5984

Novembro de 1979

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Sábado 17

um dos cursos superiores de Física, Geografia, Matemática e Engenharia."
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1979. -

Lázaro Barboza.

PARECER No 996, DE 1979.
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Adalberto Sena
O presente ProjetO de Lei, oriundo da Câmara dos Deputados, dispõe
sobre o exercício da profissão de Meteorologista e dá outras providências. ~
de autoria do Deputado Peixoto Filho que, na Justificação, afirma:
a) o extraordinário desenvolvimento da Meteorologia ê comprovado
pela expansão do ensino, atingida em países de avançada tecnologia;
b) vinte Universidades dos Estados Unidos oferecem cursos de Meteorologia, conferindo diplomas de Bacharelado, Mestrado, Doutorado e pósdoutoramento;
c) nos principais centros universitários do mundo, é estimulado o ensino
do aludido ramo da Ciência;
d) vizinhos nossos, como a Venezuela, o Peru, o Chile e a Argentina formam profissionais de nível superior, no ramo da Meteorologia;
e) a Faculdad(: de Filosofia da Universidade do Brasil, em 1964, criou o
primeiro Curso Superior de Meteorologia (atualmente aquela Faculdade passou a Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro);
f) O Brasil, na qualidade de Membro da Organização Meteorológica
Mundial, órgão da ONU, é chamado a participar de reuniões e conferências
que articulam as atividades meteorológicas ein âmbito internacional. Seu território é vasto e sua Meteorologia preciSa expandir~se, -dispondo de pessoal de
alto nível técnico e científico.
Em virtUde das razões acima alinhadas, o Autor do Projeto considera
imprescindível a regulamentaçi\o profissional do meteorologista.
Aprovada, na Câmara dos Deputados, a Proposição foi examinada pela
Comissão de Legislação Social, que lhe formulou duas Emendas, e pela Comissão de Serviço Público Civil, que aprovou duas outras Emendas distintas.
Convém salientar que as Emendas n'i's I~CLS e 2 CLS pretendem modifi~
car a redação da alínea d, do art. }9 do Projeto, o que nos levou a estudá-lo
com a devida cautela, no sentido de que a regulamentação da profissão de
Meteorologista se faça obediente ao crítério de justiça e de habilitação específica-.- Isto é necessário, a fim de que profissionaís de outras categorias, jã amparados por lei própria, especial, não se prevaleçam de dispositivos ambígUos ou paternalistas para disputarem o mercado de trabalho com- aqueles
que escolheram a sua formação própria.
É preciso, também, frisar que a Lei deve dispor claramente sobre a competência e as atribuições de cada profissão. Assim se tem feito, até agora, corretamente, pois o Advogado, da mesma forma que não admitiria o Econo~
mista peticionando em Juízo, não se abalançaria, sem a especialização uni ver~
sitária, a concorrer-na elaboração de projetas económicos, apesar da Ciência
do DireitO com a de Economia, que encontra suas raízes na Economia Política dos Cursos de Direito.
Natural, ainda, que a profissão de Meteorologista não se confunda com
a do Geógrafo, nem com a do Engenheiro Agrônomo, a do Engenheiro Florestal ou a do Engenheiro Eletricista, meSiiio Que estes tenham estudado
Agrometeorologia ou Climatologia.
Dai merecer reparos··a Emenda n9 1-CLS, ·a qual fica melhor sem a largueza excessiva de expressão "ou venham a ingressar" ... onde ... não ê dito
no texto aprovado pela douta Comissão de Legislação Social.
Por outro lado, a Emenda n'i' 2-CLS apresenta alterações equívocas,
oriundas, talvez, da proposta contida na Emenda precedente, que é a seguinte:
- Dê-se à alínea "d" do art. 19 do projeto a redação que se seque (o grifo não é do original), -alteradaS as designações das atuais
alíneas "d" e "e" para respectivamente .. e" e "r'.
Ora, não houve acréscimo de alínea, no art. l9A. A Emenda n9 1-CLS
apenas deu nova redacão à alínea "d". Desnecessária, pOrülnto, a alteração
das designações de alíneas, para acrescentar a alínea f, inesxistente.
Sem razão, pois, a Emenda n9 2-CLS.
Quanta às Emendas n'i's 3 e 4-CSPC; por sua vez, parecem desapoiadas, em
relação aos critériOs que devem nortear o exercício de cada profissão. t justo
que se admita o trabalho ao servidor público admitido em concurso para tarefas específicas e que, em razão do trabalho continuado, em anos a fio,
no setor, adquiriram experiência útil, qUe não pode ser desprezada. Admitir.:.
se, porém, que, indefinidamente, profisSioOaís de outras categorias venham a
competir, com os mesmos direitos e van(agciii-SConcedidos ao Meteorologista,
tornaria inócua a regulamentação profissional pretendida. Ainda mais quan~

do os aludidos profissionais de categoria jã regulamentada não oferecem ao
Meteorologista a correspondência de tratamento,
O Projeto contém, no art. 79, a alínea I, que atribui ao Meteorologista a
atribuição de "exercer o magistério profissional, científico e operacional nas
entidades públicas e nos estabelecimentos de ensino superior de grau médio".
Embora tal competência não tenha o caráter de exclusividade, procura~
mos a audiência da Secretaria Geral do Ministério da Educação e Cultura e
do Conselho Federal de Educação, que ex.ternaram os seguintes pontos de
vista:
I - nada tem a ver a habilitação profissional com a habilitação para o
magistêrio, nesta ou naquela matéria;
2 ~ se aprovada a alínea I do Projeto, Lei resultante abriria precedente
que permitiria a que outros profissionais exigisSem igualdade de tratamento
quando ao exercício do magistério, em suas respectivas áreas de especialização.
3 - o dispositivo sub judice, além de inconveniente, parece um tanto vago, pois não especifica, com clareza, se o profissional exerceria o magistêrio
em estabelecimento de ensino superior somente quando graduado ou se a permissão caberia também ao portador de diploma de grau médio, registrado no
MEC e no CREA.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, rejeitadas as
Emendas n9s 1 e 2-CLS e as Emendas n9s 3 e 4-CSPC, e com as seguintes
EMENDA N' 5-CEC
A alínea d, do art. 19, passa a ter a seguinte redação:
..Art. 19 •.••..••.•.

r• • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •

d) aos meteorologistas que ingressaram no serviço público,
mediante concurso público e que sejam portadores de diploma de
um dos cursos superiores de Física, Geografia, Matemática e Enge-nharia.
EMENDA No 6-CEC
Supriffia:..se -=a ãlínea-1, atual, do art. 79, renumerando-se a ali~
nea m.
Sala das Comissões,l3 de novembro de 1979. -Joio Calmon,
Presidente- Adalberto Sena, Relator- Pedro Pedrossian- Eveláslo Vieira - Jutahy Magalhães.
PARECERES N•s 997, 998E 999, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1979, que "altera o
artigo 26 da Lei n'? 6.001, de 19 de dezembro de 1973- dispõe sobre o
Estatuto do lndio ".
PARECER N• 997, DE 1979
Da Comissão de Constituicão e Justica
Relator: Senador Bernardino Viana
'·
Pelo Projeto que passamos a examinar, de autoria do nobre Senador
Amaral Furlan, reivindicam-se quatro novos parágrafos para o art. 26 doEs~
tatuto do lndio - a legislação básica que regulou "a situação jurídica dos
jndios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão
nacional" (art. I' da Lei 6.001/73).
Na verdade, mesmo com a ampla legislação que se fez para a definitiva
proteção do índio, e de suas terras sempre cobiçadas por entidades econômi~
cas poderosas, o crónico problema indígena não foi solucionado.
A própria Lei 6.001/73, no seu meritório propósito de amparar os silví~
colas, reservou à União o direito de estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas à sobrevivência de grupos indígenas (art. 26),
ressaltando (parágrafo único do. mendori.ado art. 26), que essas áreas reserva~
das "não se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas".
Definiu-se, pois, uma ostensiva distinção entre as tei:--ras da posse imemo~
ria! de índios daquelas que o Estado reservar para a preservação silvícola.
Essa distinção jurídica, "entretanto, não tem sido respeitada por determinados órgãos públicos, enquanto outros lhe dão cumprimento. Por obra dessa divergência de interpretações, surgem conflitos e prejuízos económicos que
a lei precisa sanear.
É o que busca o PLS no 146/79, determinando à União a diligência da
ação discriminatória para distinguir as glCbas destinadas aos silvícolas. Se, da
apuração judicial, resultélrem as de dominiO privado- destinadas aos índios, a
União as declarará de utilidade pública para fins expropriatórios.
Ainda do Projeto, os seguintes novos parágrafos ao art. 26 da Lei
6,001/73.
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te como de posse imemorial das tribos indígenas das consideradas
de domínio privado reservadas aos indígenas;
-declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação,
as terras de domínio privado destinadas aos silvícolas, e apuradas
na respectiva ação discriminatória.
Também ê preconizado que ·~a sentença que julgar a ação discriminatória declarará a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de título referente
a propriedade, posse, ocupação ou qualquer outra forma de domínio sobre
terras consideradas de posse imemorial das tribos indígenas", e, ainda, que a
nulidade e a extinção declaradas na forma do artigo anterior não darão direito a qualquer indenização ou ação contra a União". Esta última disposição é
consignada no§ 59 do Projeto, e paieCC niarcada por um equívoco, desde que
considera artigo anterior o que deveria ser parágrafo anterior.
Efetivamente, artlgo anterior seria o art. 25 da Lei n9 6.001 onde o direito
dos silvícolas à posse permanente das terras por eles habitadas é reconhecido,
independentemente de demarcação. O § 4• do Projeto, porém, trata da sentença que declarar a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos do título de
propriedade.
A Proposição é apoiada por uma Justificação em que o Senador Amaral
Furlan, seu Autor, mostra o direito dos fndios à proteção da União. Começa
dizendo:
-Sendo os silvícolas, indiscutivelmente, os primeiros e autênticos brasileiros senhores absolutos desde tempos imemoriais de
todo o território nacional, all:m de todo respeito e consideração que
lhes são devidos, têm o direito aos meios de subsistência e sobrevivência a fim de não serem dizimados.
Mostra, ainda, o Autor da Proposição que:
- nas mais variadas regiões do País, ocorrem problemas e conflitos entre índios e ruralistas;
-terceiros interessados insuflam os ânimos destes contra
aqueles, impedindo que vivam em harmonia;
- em função disso, o Cónselho de Segurança Nacional tem
sido convocado, para a busca de solução de conflitos, que acarretam
prejuízos à produção de riquezas e criam climas de agitação e instabilidade social, com perigosos reflexos para integridade silvícola;
- a inobservância, pela União, no que se refere a diferentes
dispositivos do Estatuto do lndio, ê a fonte dos conflitos referidos;
-ao editar o Decreto n'i' 73.233/73 a União cumpriu dispositivos da Lei, "ao reservar aos índios Xavantes, sob a denominação de
Reserva Indígena de São Marcos, terras situadas no Município e
Comarca, de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso";
- a falta de discriminação das terras, ao lado de não assegurar
a posse das terras, aos silvícolas, tem causado prejuízos inclusive ao
Banco do Brasil e ao Banco da Amazônia, que financiam ativídades
agropastoris com base em títulos de propriedade dos mutuários. J:.
que, concretizados os emprêstimos, mediante garantia hipotecária
- tal como ocorreu no Paranã e em Mato Grosso - a FUNAI assegura que as terras dadas em garantia são indígenas e que os mutuários, na condição de usurpadores de terras de silvícolas, devem
abandonar a ârea;
-por outro lado, a FUNAI, para não pagar indenização aos
proprietârios, nega-lhes a propriedade, qualificando-os de posseiros. o que constituiria HdesrespC:itO" ao disposto no art. 153, §§ l'i' e
2'i' da Constituição;
- tal situação se repete na Amazônia, de maneira a frustrar
atividades agropastoris;
- o objetivo da presente Proposição unão ê usurpar aos silvícolas a posse da terra, mas, sim, separando o joio do trigo, desapropriar consoante determinação constitucional as terras de domínio
privado, que embora não pertençam à posse imemorial dos índios,
sejam por eles reivindicadas como necessária à sua sobrevivência".
Aí, portanto, se alinham os argumentos que apóiam o Projeto em exame
e que, segundo a Justificação, tem a finalidade de ..evitar tragêdias como
aquela ocorrida por ocasião da dema_r~ção da Reserva Indígena do Merure,
... em que perdeu a vida o cidadão alemão Padre Rudolf Lukenbein, em conflito com 27 fazendeiros e sitiantes que hã muitos anos beneficiavam suas terras, na certeza de serem proprietários delas".
Na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi considerada constitucional e jurídica. Houve Emenda, aprovada, quanto ao equívoco assinalado no início deste parecer.
A Comissão de Agricultura aprovou o Projeto, com a Emenda da CCJ~
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O problema se resume, pois. em discriminar as terras que a União reservar aos índios, com a finalidade de que não mais seja perturbada a harmonia,
necessãria e imprescindível, entre silvícolas, fazendeiros, proprietários ou
posseiros. Feita a discriminação, por meio de competente ação judicial, e
cumpridas as obrigações decorrentes de desapropriações, os índios poderiam
dispor, tranqüilamente, das áreas que precisam para sobreviver.
A situação fundiária das reservas, dos parques, das colônias agrícolas ou
territórios destinados aos indígenas, deve ter solução prática. ~questão prioritária, a fim de que as interpretações sinuosas do texto legal vigente não possam ensejar conflitos que distorcem a imagem do Brasil, no exterior, e possibilitam carga psicológica negativa tanto para o homem do interior quanto
para os que, nas cidades, procuram motivos para perturbar o esforço de comunhão nacional.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei, com a
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Jorge Kalume, Presidente - Murilo Badaró, Relator - Benedito Ferreira - Raimundo Parente.
PARECERES N•S 1000, 1001, 1002 e 1003, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 139, de 1978- Complementar, que "acrescenta par,grafo ao artigo 4'i' da Lei Complementar n9
26, de 11 de setembro de 1975".
PARECER N• 1000, DE 1979.
Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Otto Lehmann
O presente Projeto tem por finalidade acrescentar § 4'i' ao art. 4'i' da Lei
Complementar n• 26/75, que alterou disposições da legislação que regula o
Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
Justificando sua proposta, seu nobre Autor declara que a mesma objetiva a sanar grave lacuna da legislação do PIS-PASEP. eis que o§ l'i' do artigo
49 da Lei mencionada deixou de contemplar o aposentado que volta ao trabalho.
E explica:
"Na verdade, existem tanto funcionários, quanto trabalhadores que se aposentaram antes da instituição do PIS-PASEP e que,
voltando à atividade, tornaram-se participantes desses fundos, sem
direito, entretanto, quando se afastarem definitivamente da ati vidade por invalidez ou por qualquer outro motivo, de receber o saldo
de sua conta. O mesmo ocorrerá com o participante que já tenha recebido o saldo de sua conta e retorne à atividade,"
Lembra ele, finalmente, que a alteração proposta encontra similitude
com o critério a-dotado pela Lei n'i' 6.243, de 24 de setembro de 1975, "em relação às contribuições pagas pelo segurado aposentado após voltar à ati vidade e que lhe são, posteriormente, restituídas, sob a forma de pecúlio( ... )".
2. A lacuna apç:mtada na proposta vem realmente prejudicar os interesses do trabalhador aposentado que retorna ao trabalho, mormente se considerarmos que a grande maioria desses aposentados é constituída por pessoas
idosas, o que torna mais flagrante, ainda, a omissão legal.
Do ponto de vista jurídico-constituciorial não hâ qualquer reparo a ser
feito ao Projeto. ln.otivo Pelo qual opinamos por sua tramitação, lembrando
que seu mérito será examinado pelas doutras Comissões específicas.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1978.- Daniel Krleger, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Gustavo Capanema- Nelson CarneiroLeite Chaves - Wilson Gonçalves - Lenolr V argas - Itallvlo Coelho.
PARECER N• 1001, DE 1979.
Da Comlssão de Legislação Social
Relator: Senador Franco Montoro
De iniciativã do eminente Senador Otair Becker, a proposição sob exame
tem por objetivo acrescentar§ 4' ao art. 4f da Lei Complementar n'i' 26, de 11
de setembro de 1975, que alterou disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP).
Com efeito, verificamos que o § 19 do art. 49 da mencionada lei comple~
mentar deixou de contemplar o aposentado que volta a exercer atividade com
a possibilidade de levantar a importância creditada em sua conta individual.
Na forma do artigo 4•, § I•, da Lei Complementar n• 26, de II de se·
tembro de 1975, o levantamento do saldo creditado nas contas individuais
dos participantes do PIS- PASEP, ocorre na hipótese de casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, refprma ou invalidez do
titular da conta ou, no caso de morte, a seus dependentes.
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Como se vê, a norma legal olvidou o seguradOqUe, após a aposentadoria, volta a exercer atividade sujeita à Lei Orgânica da Previdência Social,
impedindo-o de receber o saldo por não poder, evidentemente, aposentar-se
de novo, - o mesrno ocorrendo com os funcionários públicos.
Justificando a matéria, lembra o Autor que a al~eração proposta adota
critério rigorosamente idêntico ao previsto pela Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975, em relação às contribuições pagas pelo segurado aposentado
após retorno à atividade ... "e que lhe são, posteriormente, restituídas, sob a
forma de pecúlio, já que não pode, obviamente, fazer jus a nova aposentado·na, dada a similitude de situações".
Convencido de que o projeto é oportuno, na medida em que a lacuna
apontada merece o saneamento proposto, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1979.- Helvldlo Nunes, Presidente
- Franco Montoro, Relator - Henrique de La Rocque - Humberto Lucena
- Aloyslo Chaves - Raimundo Parente - Jalson Barreto - Jessé Freire.
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individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de
morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da
Previdência Socíal e com a lê:gislação especifica de servidores civis e
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos
da lei civil."
Conseqüentemente, a norma legal deixou de contemplar duas
hipóteses. De fato, o segurado da Previdência Social que, depois de
aposentado, voltar a exercer atividade sujeita ao regime da Lei Or·
gânica da Previdência Social, não pode, é claro, aposentar-se de novo, razão pela qual só poderá levantar os recursos do PIS-PASEP,
na hipótese de casamento, o mesmo ocorrendo com os servidores
públicos em geral.
Na verdade, existem tanto funcionários. quanto trabalhadores
que se aposentaram antes da instituição do PIS-PASEP e que, voltando à atividade, tornaram-se participantes desses fundos, sem direito, entretanto, quando se afastarem definitivamente da atividade
por invalidez ou por qualquer outro motivo, de receber o saldo de
sua conta. O mesmo ocorrerá com o participante que jâ tenha recebido o saldo de sua conta e retorne à atividade.
Desse modo, o projeto disciplina a matéria, adotando critério
rigorosamente idêntido ao instituído pela Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975, em relação às contribuições pagas pelo segurado
aposentado após voltar à atividade e que lhe são posteriormente,
restituídas, sob a forma de pecúlio, jâ que não pode, obviamente, fazer jus a nova aposentadoria, dada a similitude de situações".

PARECER N• 1002, DE 1979
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Bernardino Viana
De iniciativa do ilustre Senador Otair Becker, vem a exame desta Comissão Projeto de Lei que objetiva acrescentar parágrafo ao artigo 49 da Lei
Complementar n• 26, de 1975.
Na Justificativa da proposição, o seu ilustre Autor declara que o seu objetivo maior é o de sanar grave lacuna na legislação do PIS-PASEP e, assim, esclarece:
Na forma do artigo 49, § }9, da Lei Complementar n9 26, de 11 de seManifestou-se a douta Comissão de Cons_tituição e Justiça pela constitutembro de 1975, o levantamento dos recursos creditados nas contas indivicionalidade e juridicidade da propositura e a Comissão de Legislação Social
duais dos participantes do PIS-PASEP, ocorre nas seguirites hipóteses:
pela sua aprovação.
"§ 19 Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência
Realmente, o texto' legal esqueceu o segurado que, depois de aposentar-se,
para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta
retorna ao trabalho em atividade vinculada à Lei Orgânica da Previdência
individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de
Socíal, impossibilitando o saque do seu saldo por não poder aposentar-se nomorte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da
vamente. Tal fato ocorre também com os funcionários p6blícos.
Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e
Com a alteração proposta é assegurada ao aposentado que se afastar do
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos
exercício da nova atividade, o saque de seu saldo no PIS·PASEP após 36 meda Lei civil."
ses do último cadastramento.
ConseqUentemente, a norma legal deiXou de contemplar duas hipóteses.
A modificação do texto legal é justa e oportuna.
De fato, o segurado da Previdência Social que, depois de aposentado, voltar a
No que diz respeito ao aspecto financeiro, nada temos a opor a propoexercer atividade sujeita ao regime da Lei Or&ânica da Previdência Social, sição.
não pode, é claro aposentar-se de novo, razão pela qual só poderá levantar os
Ã vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei do Serecursos do PIS-PASEP, na hipótese de casamento, o mesmo ocorrendo com nado n' !39, de 1978- Com.)'lementar.
os servidores públicos em geraL
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente
Assim, a proposição acrescenta ao art. 49 da Lei Complementar n9 26, de - Affonso Camargo, Relator- José Rlcha- Alberto Silva- Henrique de
1975, o parágrafo 49 garantindo ao aposentado que voltar a exercer atividade La Rocque - Jutahy. Magalhães - Jorge Kalume - Roberto Saturnlno que o submeta ao regime daquela lei o direito, quando dela se afastar, ao le- Amaral Peixoto.
vantamento do respectivo saldo e, posteriormente, se tornar a exercer nova
PARECERES N•s 1.004 E 1.005, DE 1979
atividade, o direito a levantar o respectivo saldo após 36 meses, contados do
PARECER N• 1.004 DE 1979
último cadastramento.
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 238, de 1979
Considerando que, de fato, existem funcionários e trabalhadores que se
(n• 443/79- na origem, do Senhor Presidente da República, proponaposentaram antes da instituição do PIS-PASEP e que, voltando à atividade,
io ao SenadO Federal seja autorizado o Governo do Estado de Sio
se tornaram participantes desse fundo, sem direito, entretanto, de quando se
Paulo elevar em CrS 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) o
afastarem definitivamente da atividade, por invalidez ou outro motivo, recemontante de sua dívida consolidada.
berem o saldo de suas contas, somos, no âmbito desta Comissão, pela apr9'"
Relator: Senador Benedito Ferrelra
vação do Projeto.
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente eventual- Bernardino Viana, Relator- Raimundo Parente- Af- da República prOpõe, ao Senado Federal, seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) o
fonso Camargo - Humberto Lucena.
montante de sua dívida consolidada interna, a fim ~e que possa contratar emPARECER N• 1.003, DE 1979.
préstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo S. A., este na qualidade de
Da Comissão de Finanças
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado a assegurar a continuidade das obras da Linha Leste-Oeste do Metropolitano de
Relator: Senador Affonso Camargo
S_ão Paulo, mediante a subscrição de ações no aumento de capital da Cia. do
Sob exame o Projeto de Lei do Senado que acrescenta parágrafo ao arti- Metropolitano de São Paulo - metrô, ·por intermêdio da Empresa Metrogo 4• da Lei Complementar n• 26, de 11 de setembro de 1975.
politana de Transportes Urbanos de São Paulo • EMTU-SP.
A proposição é de iniciativa do ilustre Senador Otair Becker, que assim a
As condições básicas da operação são as seguintes:
justifica:
"A Valor: 2.563.445,27044 UPC (correspondentes a
CrS 1.000.000.000,00, considerando o valor nominal da UPC de
"É objetivo do presente projeto sanar grave lacuna da legisCr$
390,10,
em
julho de 1979);
lação do PIS-PASEP.
.
Na forma do artigo 49, § }9, da Lei Complementar n9 26, de 11
B- Prazos:
I - de carência: 36 meses;
de setembro de 1975, o levantamento dos recursos, creditados nas
2 - de amortização: 216 meses;
contas individuaiS dos participantes do PIS-PASEP, ocorre nas seC - Encargos:
guintes hipóteses:
"§ (9 Ocorrendo, casamento. aposentadoria, transferência
l -juros de até 10% a.a. (sendo atê 8% a.a para o BNH e atê
2% a.a. para o Agente Financeiro);
para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta

a
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2 - correção monetária com base na varjação das ORTN;
3- taxa de administração de 1% sobre o valor do empréstimo;
4 - taxa de compromisso igual à contratual de juros nos primeiros 60 dias, sendo após este prazo majorada de 1%, de acordo
com a Resolução do Consclh_o de-Administração do BNH- n9 107,
de 29-11-66;
D - Garantias: Tesouro do Estado de São Paulo; e
E - Destinação dos recur110s: Assegurar a continuidade das
obras da Linha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, mediante a subscrição de ações no aumento de capital da Cia. do Metropolitano de São Paulo- METRO, por intermédio da Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU-SP,
dentro do Programa FITURB/FETRAN ·"
3. Trata-se de operação abrangida pelas disposições contidas no art. 2•
da Resolução n' 93/76, do Senado Federal, por outro lado, a anâlise apresen·
tada pelo Banco do Estado de São Paulo S. A. con~luiu pela viabilidade
têcnico-financeira do empreendimento.
4. Os registros do departamento da Dívida Pública do Banco Central do
Brasil indicam os seguintes valores do Governo do Estado de São Paulo.
POSIÇXO ~

SJ'S'W\t'kt 'POS'rf;.Ql,Qa

30.06. "19.
(A)

I - IN"l'm\.tJni'l'!'!
ft)

l!m t!tU}OII

b) Por contratos
XX -

c)

P~r

d)

OUtra•

garftntias

1: cmt'ftu\'l'A(;ItQ
EXI\':f?CM

mwnr.- <Ç) •

c) mm
!II -. 'l'O'l'1\f. C:CW\'!'(_I-t:IIJ

n

n.n•,~'"111'

·47~126.189.4

'29.93~

2.4.932.9'l9~9'

..,1,,,,

2'4·: 7(9:~.1i
22.,168,4.$~-#'

. 24.788,6

22.168.480,~

7 .a:.fl~-~,'~lr.í.q}

l':XTM!,TI'-IITE
a) t'NnU
b) P.I\S

PR!

1\t

HS..898,4

·'6.G9s.-tn,t

t.rioo.ooo,o-

53.967.-'99,? _l.OOO.'"'OO'O,p

usi ...."l

1'."S.~S·~Alt .~.

• 51\:!)G.1..:4?'!;;7

Novembro de 1979

lução n.., 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$
1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo junto ao banco do Estado de São Paulo S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado a assegurar a continuidade das obras da Linha-Oeste do Metropolitano de São Paulo, median·
te subscrição de ações no aumento de capital da Cia. do Metropolitano de
São Paulo - METRO, por intermédio da Empresa Metropolitana de Trans·
portes Urbanos de São Paulo - EMTU-SP.
2. Com a edição da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976- artigo 2
-que alterou a Resolução n9 62 de 1975, ficaram excluídos dos limites estabe!ecidos pelo art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, as operações de crMito
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo
~acional de ~poio ao Desenvolvimento Urbano:- FNDU, do Banco Nac~onal da Hab1tação - BNH, e do. Fundo de Ap~IO. ao Desenvolvimento Soctal - FAS, ~e,· d~ssa forma, consideradas. extrahmtte~.
. .
3. A matena e acompanhada de Expostção de Mottvo~ do Senhor Mtmstro de Estad_:> da Fazenda (EM n• 375/79), favorâ.vel ao ~le1to do Governo do
Estado <je Sao Paulo, tendo o Conselho Monetãno NaciOnal aprovado apresente operação.
4. No âl!lbito da competência desta Comissão, hâ a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constituição, as normas legais
(Resoluções n•s 62, de 1975, e 93, de 1976) e o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Amaral Furlan, Relator- Murllo Badar6, Leite Chal'es- Nelson Carneiro - Lenoir Vargas - Bernmrdlno Viana - Aloysio Chal'es- Raimundo Parente.
PARECERES N•s 1.006 E 1.007, DE 1979
PARECER N• 1.006, DE 1979

5. Na forma do parAgrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93/76, o
assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco Central do Brasil; em
sessão de 24-1 O·79, o Conselho M onetârio Nacional manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito.
6. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes nas normas viw
genies (Resoluções n•s 62/75 e 93/76) e no Regimento Interno, acolhemos a
Mensagem n9 238/79, apresentando, para tanto, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1979.

Autoriza o Gol'erno do Estado de São Paulo a elel'ar em
Cr$ 1.000.000.()00,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de sua díl'i·
da consoJidada.

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n• 197, de 1979
(n' 353/79, na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo à
deliberação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que 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 mil,
trezentos e oito cruzeiros e dois centavos) o montante de sua divida
consolidada.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n'>~ 197, de 1979,
submete à aprovação do Senado Federal, pedido do Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto-DUÀRSARP, que objetiva con-

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da tratar, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a agente financeiro do Banco Nacionkl da Habitação, a seguinte operação de
elevar em Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de sua crédito:
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
"A- Valor: 75.702 UPC (correspondente a Cr$
igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S. A., este na qualidade
26.534.308,02, considerado o valor nominal da UPC de
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, com o aval
Cr$ 350,51, em abril de 1979);
do Tesouro do Estado de São Paulo, destinado a assegurar a continuidade
B- Prazos:
das obras da Linha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, mediante a
I - de carência: 18 meses;
subscrição de ações no aumento de capital da Cia. do Metropolitano de São
2 - de amortização: 216 meses;
Paulo- METRO, por intermédio da Empresa Metropolitana de TransporC- Encargos:
tes Urbanos de São Paulo- EMTU-SP, dentro do Programa FITURBI -Juros de 8% a.a. (sendo 7% a. a. para o BNH e 1% a.a.
FETRAN, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
para o Agente Financeiro);
no respectivo processo.
2 - correção monetária com base na variação das ORTN;
Art. 2{) Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
3 - taxa de administração de I%;
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônlo VIlela, Presi4 - taxa de planejamento, administração e fiscalização de 6%
dente- Benedito Ferreira, Relator- VIcente Vuolo- Alberto Silva- José
sobre o custo das obras;
Richa - Bernardino VIana - José L los - Tancredo Neves - Marcos Freire.
D -Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a CirPARECER N• 1.005, DE 1979
culação de Mercadorias (!CM);
Da Comlssio de Constituição e Justiça, !!Obre o Projeto de ResoE - Destinação dos recursos: execução de obras de infralução n• 125, de 1979, da Comlssio de Economia, que "autoriza o Goestrutura urbana nos Conjuntos Habitacionais "Quintino
verno do Estado de São Paulo, a elevar em CrS 1.000.000.000,00 (um
Facci" e .. Solar.Boa Vista", em Ribeirão Preto (SP)".
bilhão de cruzeiros) o montante de sua divida con110!1dada Interna".
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao plei*
Relator: Senador Amaral Forlan
to, por julgâ-lo técnico e financeiramente viâvel, não devendo os seus encarCom o presente projeto de resolução da Comissão de Economia, fica o gos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercíGoverno do Estado de São Paulo autorizado, nos termos do art. 29 da Reso- cios, ao referido Departamento.
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No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao reaparelhamento das pequenas c
médias cidades, com o objetivo de fazer inverter o fluxo migratório e melhorar a distribuição espacial das atividades econômicas.

PARECERES N?s 1.008 E 1.009, DE 1979
PARECER N• 1.008, de 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 190, de 1979
(n• 348, 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 Plquerobl
(SP) a elevar em Cr$ 1.609.541,92 (um mllhlo, seiscentos e nove mll,
quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos ) o
montante de sua dívida consolidada.

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da solicitação contida na
Mensagem do Sr. Presidente da República, nos termos do seguinte:

-

Sábado 17 5989

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 126, DE 1979

Autoriza o Departamento de Urbanlzaçi.o e Saneamento de RiRelator: Senador Bernardino Vfanna
beirão Preto - D URSARP, a contratar operação de crédito no valor
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fede Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quaderal (art. 42, item VI, da Constituição) proposta do Senhor Ministro da Fatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos).
zenda no sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Piquerobi (SP) autoriO Senado Federal resolve:
zada a elevar em Cr$ 1.609.541.92 (um milhão, seiscentos e nove mil, quiArt. 19 ~o Departamento de Urbanização c Saneamento de Ribeirão nhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos), o montante de
Preto- DURSARP, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de ou- sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo juntubro de 1979, do Senado Federal, autorizado a contratar uma operação de to ao Banco do Estado de São Paulo S. A., este na qualidade de agente financrédito no valor de CrS: 26.534.308,02 (vinte c seis milhões, quinhentos e trin- ceiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de
ta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos), junto ao Banco do obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional da COHAB/BAURU,
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco dentro do Programa FINC, naquele município.
2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições gerais:
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infraestrutura urbana nos Conjuntos Habitacionais "Quintino Facci" e "Solar
"A- Valor: 4.592 UPC (correspondentes a Cr$ 1.609.541,92, conBoa Vista", em Ribeirão Preto (SP), obedecidas as condições admitidas pelo
siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 350,51, em abril de 1979;
Banco Central do Brasil, no respectivo processo,
B- Prazos:
Art. 29' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1 - de carência: 18 meses;
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônlo VOeJa, Presi2- de amortização: 216 meses;
dente- Bernardino Viana, Relator- Vicente Vuolo - Benedito Ferreira C- Enc&rgos:
Alberto Silva- José Lins- José Richa- Tancredo Neves- Marcos Freire.
1 -juros de 8% a. a. (sendo 7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
o Agente Financeiro);
2- correção monetâria com base na variação das ORTN;
PARECER N• 1.007, DE 1979
3- taxa de administração de 1%;
4- taxa de planejamento, administração e fiscalização de 6%
Da Comissão de Constituição e J ustlça, sobre o Projeto de Resosobre o custo das obras;
lução n9 126, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de Rlbefrio Preto D- Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a CircuD URSARP, a contratar operação de crédito no valor de CrS
lação de Mercadorias (!CM);
26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mll,
E - Destinatão dos recursos: execução de obras de infra-estrutura
trezentos e oito cruzeiros e dois centavos).
no Conjunto Habitacional da COHAB/BAURU, no Município de
Relator: Senador Amaral Furlan
Piquerobi (SP), dentro do Programa FINC."
Vem ao nosso exame o Projeto de Resolução apresentado pela Comissão
3. Segundo a anâlise apresentada pelo Banco do Estado de São Paulo
de Economia, como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n9 197, de S.A., anexa, a operação de crédito sob exame é viável técnica e financeira1979, do Senhor Presidente da República, que .. autoriza o Departamento de mente.
Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto-DURSARP a contratar uma
4. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no aroperação de crédito no valor de Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, qui- tigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, não se aplicam os linh'!ntos c trinta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos) junto mites fixados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, desta Casa do Conao Banco do Estado de São Paulo S/ A., este na qualidade de agente financei- gresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Naro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras cional da Habitação.
de infra-estrutura urbana nos conjuntos Habitacionais "Quintino Facci'' e
5. De acordo com os registros do Departamento da Dívida Pública, do
"Solar_Boa Vista", em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Banco Central do Brasil, a situação geral da dívida consolidada interna do
2. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no Município apresenta-se conforme o quadro a seguir:
art. 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os
Cr$ mil
limites fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também desta Casa
D!V!PA CONSOLIDADA
POSIC:J\0 CN
OPERACÃO
SITUM':Jio POSTrmTORl
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban31.05.79
SOB
À CONTRA'J'ACM PRf:~
co Nacional da Habitação.
INTERNA
(A)
EXA>JD (B)
TENJ'JinA (C} "' A+B
3. Na forma do parâgrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976,
a matéria foi submetida ao exame do Conselho Monetário Nacional que, em
sessão de 19-9-79, se manifestou pelo atendimento do pleito.
4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenorizadamente o
pedido, tendo conclufdo por apresentar projeto de resolução, à referida Mensagem.
5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item IV, da Constituição, às exigências constantes nas normas legais (Res. n9 62/75 e 93/76) e ao
Regimento Interno, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto,
uma vez que constitucional e jurídico.

I -

IN'fRALU.liTE

a) Em títulos
h) Por contratos
c) Por gnrantias
d) Outrns
II

935,7

TOTAL GERAL ÇI + J J)

s

1. 609.5

1.609,5
LQ.D_9,5

1.609,5
f __ .S45, 2

~. ~0_!!_,

EXTRAL IMITE

a) FNnu
b) FAS
c)BNH

III

935.7

935 7

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Tendo em vista os pareceres favorâveis da Comissão de Empréstimos InPresidente - Amaral Furlan, Relator - Murllo Badar6 - Leite Chaves ternos (CEMPIN) e do Conselho Monetârio Nacional, o pedido de autoriNelson Carneiro- Lenoir Vargas- Bernardino VIana- Aloysfo Chaves- zação para a operação de crédito foi encaminhado ao exame do Senado FedeRaimundo Parente.
ral, na forma do§ único do art. 2• da Resolução n• 93, de '1976.
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7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na
Mensagem n9 190 de 1979, do Senhor Presidente da República, na forma do
seguinte:

PARECERES N•s 1.010 E 1.0ll, DE 1979
PARECER N• 1.010, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 244, de 1979
(n9 445)79, 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 Paraiso do Norte
(PR) a elevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscentos e sessenta
e seis mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 127, DE 1979.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Plquerobl (SP) a elevar em
Cr$ 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos) o montante de sua divida consolidada.

Relator: Senador José Richa
O Senado Federal resolve:
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do Sena- República propõe ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e de Paraíso do Norte, Estado do Paranã, a elevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis
nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos) o, milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este
n3 qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação___; BNH,
destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional destinado ao financiamento dos serviços do Programa FINC/FIEGE, naqueda COHAB/BAURt.:, dentro do Programa FINC, naquele Município, obe- le Município.
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
2. As condições básicas da operação são as seguintes:
processo.
"A - Valor: 17.089 UPC (correspondentes a Cr$ 6.666.418,90,
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
considerado o valor nominal da UPC, de Cr$ 390,10, em julho de
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônfo VIlela, Presi~
1979);
dente - Bernardino Viana, Relator- Vicente Vuolo - Benedito Ferreira B- Prazos:
Alberto Silva -José Uns- José Richa- Tancredo Neves- Marcos Freire.
1 - de carência: 6 meses;
PARECER N• 1.009, DE 1979
2-de amortização: 18 anos;
C - Encargos:
Da Comissão de Constituiçil.o e Justiça, sobre o Projeto de ResoI - juros de 5% a.a. (sendo 4% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
lução n9 127, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
o Agente Financeiro);
Prefeitura Municipal de Plquerobl (SP) a elevar em Cr$ 1.609.541,92
2___,. correção monetâria conforme variação trimestral da UPC;
(hum milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzei3 - taxa de administração de 1% sobre o valor do empréstimo;
ros e noventa e dois centavos) o montante de sua d(vlda consolidada interna".
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM); e
Relator: Senador Amaral Furlan
Vem ao nosso exame Projeto de Resolução de autoria da Comissão de
Economia pelo qual- artigo {9- "~a Prefeitura Municipal de Piquerobi,
Estado de São Paulo, nos termos do art. ~~~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro ~e ~976, ?o Senado Federa~, aut~Tizada a elevar em Cr$ 1.609.5~1,92
(um mllhao, seiscentos e nove mtl, qumhetos e quarenta e um cruzetros e
noventa e dois centavos) o montante de sua dívida cono3olidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco doEstado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação_ BNH, destinado ao financiamento das obras de infraestrutura no Conjunto Habitacional da COHABJBAURU, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res~
pectivo processo".
2. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no
art. 29 da Resolução n~'93, de 11/l0/76, não se aplicam os limites fixados no
art. 2• da Resolução n' 62, de 28/I0/75, ambas do Senado Federal, haja vista
que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
3, Na forma do parágrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976,
a matéria foi SUbmetida ao exame do Conselho Monetário Nacional que, em
sessão de 19-9-79, se manifestou pelo atendimento do pleito.
4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenorizadamente o
caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolução à Mensagem n9
190, de 1979, do Senhor Presidente da República.
5. Obedecida'"' a tramitação estabefeCída no art. 42, item IV, da Constituição, as exigências constantes nas normas ICgais (Res. n9 62/75 e 93/76) e ao
Regimento Interno, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto,
uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Pr~sidente - Amaral Furlan, Relator - Murllo Badaró - Leite Chaves Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Aloysio Chaves- Raimundo Parente.

E- Destinação dos recursos: execução de obras dentro do Programa FINCJFIEGE, no Município."
3. Enquadra-se a operação no disposto no artigo 29 da Resolução 0 9 93,
de 11-l0-76 (alterou aRes. n9 62, de 1975), pois, os recursos são provenientes
do Banco Nacional da Habitação e portanto considerada extralimite.
'
'
4. Considerando os aspectos social, econômico-financeiro e legal a operação apresentou viabilidade, de acordo com a anâli~r;;: apresentada pela Fundação de Assistência aos Municípios do Estado do Paraná- FAMEPAR.
Os registres do Departamento da Dívida Pública do Banco Central do
Brasil indicou _os seguintes valores da Prefeitura Municipal de Paraíso do
Norte (PR):
Cr$ mil

DIVIDA CONSOLIIlfiDA
lNTER/I:A

POSICAO EM
30.04.79

OPCRAÇliO

(A)

EXAHC (B)

SOB

SITUACM

J>OSTT·:RIC'll~

1i. CONTRATAÇÃO PRCTENDIDA (C)

c.
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6.666,4

0

1

+ I)
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5. Na forma do parágrafo único do artigo 2' da Resolução n• 93/76, o assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco Central do Brasil, em
sessão de 24-10-79, o Conselho Monetãrio Nacional, manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito.
6. Assim, tendO Sido cumpridas as exigências constantes nas normas vigentes (Res. n• 62-75 .c 93-76 e no Regimento Interno): acolhemos a Mensagem n'i' 244/79, apresentando, para tanto, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 128, DE 1979

Sábado 17 5991

PARECERES N•s 1.012 E 1.013, DE 197~
PARECER N• 1.012, de 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nt? 243, de 1979
(n• 451/79 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 Francisco Beltrão (PR)
a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis mühões, oitocentos e
vinte e nove mil, novecentos e nonnta e sete cruzeiros e setenta e dois
· cental'os) o montante de sua dívida consolidada.

Relator: Senador José Richa
Autoriza a Prereitura Municipal de Paraíso do Norte (PR) a eleO Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja auquatrocentos e dezoito cruzeiros e noventa centavos) o montante de torizada a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR) a elevar em Cr$
sua dívida consolidada interna.
86.829.997,72 (oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
O Senado Federal Resolve:
Art. I'i' S a Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Para- dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao
nã, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, do Se- Banco do Estado .do Paranâ S.A., destinado ao financiamento dos serviços de
nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscen- implantação do Projeto CURA naquele Município.
2. O empréstimo a ser contratado tem as seguintes condições gerais:
tos e sessenta e seis mil, quatrocentos c dezoito cruzeiros e noventa centavos)
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paranâ. S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
destinado ao financiamento dos serviços do Programa FINC/FIEGE, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo BaiJCO Central do BraM
sil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979. - Teotônio Vilela, Pres·:w
dente - José Richa, Relator - José Lins - Bernardino Viana - Benedrto
Ferreira- Vicente Vuolo- Alberto Silva - Tancredo Nens- Marcos F .-ei~
re.
PARECER N• 1.011, DE 1979

"A- Valor: 222.583,947 UPC (correspondente a Cr$
86.829.997, 72, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 390, lO,
em julho de 1979);
B -Prazos:
I - de carência: 13 meses;
2 - de amortização: 20 anos;
C -Encargos:
I -juros de 6% a.a. (sendo 5% a.a. para o BNH e l% a.a. para
o Agente Financeiro);
2 - Correção monetária conforme variação trimestral da
UPC;
.
3 - taxa de administração de 1%;
4 - taxa de serviços técnicos de l %;
D -Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM); e
E - Destinação dos recursos: implantação do Projeto CURA na ci, dade."

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso~
luçio n9 128, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte (PR) a elevar em Cr$
6.666A18,90 (seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocenw
3. Segundo a análise apresentada pela Fundação de Assistência aos
tos e dezoito cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida Municípios do Estado do Paranâ - a operação apresenta viabilidade,
consolidada interna".
técnico-financeira.
4. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Mi·
Relator: Senador Leite Chaves
nistro de Estado da FaU:nda, favorãvel ao Pleito, tendo o Conselho MoneO Senhor Presidente da República, na forma do disposto no art. 42, item târio Nacional, em sessão de 24-10-79, apro':ado a presente operação.
5. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no arVI, da Constituição, submete ao exame do SenadO Federal, proposta da Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paranâ, no sentido de au- tigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam
torizar aquela Prefeitura a elevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscen- os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10~75, uma vez que
tos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e noventa centavos) os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitaçãoo montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar BNH, e portanto, considerada extralirnite.
6. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Reum empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paranâ. S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- gimentO fnterno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na
BNH, destinado ao financiamento dos serviços do Programa FINC/FIEGE, Mensagem n'i' 243, de 1979, do Senhor Presidente da República, na forma do
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central ses.tuinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 129, de 1979
do Brasil, no respectivo processo.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR) a ele2. Tendo em vista as disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 93,
l'ar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e
de 1976, do Senado Federal, à operação em pauta, não se aplicam os limites
nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centaw
fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, desta Casa, haja vista que os
vos) o montante de sua dívida consolidada interna.
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional' da Habitação O Senado Federal resolve:
BNH.
Art. lt? É a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Para3. A proposta estã instruída com Exposição de Motivos do Senhor Mi- nâ, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senistro de Estado da Fazenda que encaminhou o parecer do Conselho Mone- nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis mitârio Nacional, favorâvel ao pedido em exame.
lhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e se4. A mensagem obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constiw tenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
tuição; às normas vigentes que regulam a matéria (Resolução n• 62, de 1975 e que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado
Res. n• 93, de 1976); e, o estabelecido no Regimento Interno( art. 106, item do Paranâ S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destin~do ao _tinan_ciamento dos serviços de implantação
Ill.
do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
5. Em face ao exposto, opinamos no sentido da no~mal tramitação da pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotõnio Vilela, Presi·
Presidente- Leite Chaves, Relator- Murilo Badaró- Nelson Carneiro- dente- José Richa, Relator- José Lins- Bernardino Viana- Benedito
Amaral Furlan - Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Aloysio Chaves- Ferreira- Vicente Vuolo- Alberto Sill'a- Tancredo Neves- Marcos Frei~
Raimundo Parente.
re.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II)

Novembro de 1979

PARECER N• 1.013, de 1979
lençóis freáticos e drenagem fluvial, dentro do subprograma
FIDREN."
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso3. Trata~se de operação a que, por força das disposições contidas no arlução n9 129, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
tigo 2• da Resolução n• 93, de 11.10. 76, do Senado Federal, não se aplicam os
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR) a elevar em C"
limites fixados no artigo 2q da Resolução n'~ 62, de 28~ 10~75, uma vez que os
86.829.997,72 (oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil,
novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o mon- recursos a serem repassados serão provenientes do Banco Nacional da Habi~
tação.
tante de sua dívida consolidada interna".
4. De acordo com os registros do Departamento da Dfvida Pública do
Relator: Senador Leite Chaves.
Banco Central do Brasil, a situação da dívida interna do Município de XanO Senhor Presidente da República, na forma do disposto no art. 42, item xerê (SC) apresenta-se conforme o quadro a seguir:
VI, da Constituição, submete ao exame do Senado Federal proposta da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no sentido de auPOSIÇ};o
OI'ERJ\(,;J\o
s 1 'l'UJ\Ç'J\0 POS'rJmJOR
D:ÍVI['l\ COK!"OJ,JDAD;;.
31.05.79
torizar aquela Pfefeitura a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis mison
CONTRAT/,Çl\0 PR~
lH'l'I:.'H!~,'\
(M
E:\i\~lr. (fl)
'l'~NOil)A (C) - l..tB
lhões. oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
2.4~9,7
1-J~l.:I.!·l}jf.
~--4.5:!"-!_7
---que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado
iJ) Em 1:Ít:Jlos
do Paranã S.A., este na qualidade de agente financeiro ·do Banco Nacional da
b) pn:r cpnt.ratos
2 ,tl.S9 ,7
2.4!:19' 7
,;) pnr <._;,,1·.1~1ti1t~
Habitação - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de implantação
(!)
nul:J..t!
do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
_!~.93-2,8
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
I J • !•:.~;tji,',I·.J.I:lT~:!!
~~.?.:.J..ê.
;!) l'l,),
2. Tendo em vista as disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 93,
1,) )':\"
•.') ,, ..
de 1976, do Senado Federal, à operação em pauta, não se aplicam os limites
49. 'l32,l)
·1'1. ')J?.. c
··•''\), llt'tl)
:• ,!,',·). 7
·l q. 'J ~2. 8
fiXados pelo art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, desta Casa, haja vista que os l i ' '1 1,•··
~-:1.1.'1?~.1
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
5. Na forma do parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de
3. A proposta estâ instru!da com Exposição de Motivos do Senhor Mi·
nistro de Estado da Fazenda, que encaminhou o parecer do Conselho Mone- 1976, o pedido de autorização para a opefação de crédito submetido pelo Setãrio Nacional, favorâvel ao pedido em exame.
nhor Presidente da República a deliberação no Senado Federal está devida4. A mensagem obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Consti- mente instruído com () parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável
tuição, as normas vigentes que regulam a matéria (Res. n9 62, de 1975, e Res. ao pleito.
n• 93, de 1976) e o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
6. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Re5. Em face o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da gimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação na Mensa~
matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
gem nq 242, de 1979, do Senhor Presidente da República, na forma do seguinSala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, te:
Presidente - Leite Chaves, Relator - Murilo Badaró - Nelson CarneiroPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 130, DE 1979
Amaral Furlan - Lenoir Vargas - Bernardino Viana - Aloysio Chaves Raimundo Parente.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC) a elevar em
C" 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua d[vida consolidada inter..
PARECERES N•s 1.014 E 1.015, DE 1979
na.
PARECER N• 1.014, DE 1979
O Senado Federal resolve:
Da CQmissão de Economia, sob a Mensagem n9 242, de 1979
Art. 19 ];: a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de Santa Catari~
(n' 458/79, na origem), do Senbor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC) auto- na, nos termos do art. 29 da Resolução n'~ 93, de li de outubro de 1976, do Se~
rizada a elevar em Cr$ 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, nove- nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 49.932,800,00 (quarenta e nove micentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua lhões~ novecentos e t~inta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
dívida consolidada.
igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
Relator: Senador Bernardino Viana
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha~
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe~ bitação - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação das
dera! (art, 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja- principais ruas áa cidade e de infra-estrutura, dentro do subprograma
art. l9- .. a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC) autorizada a elevar em FIDREN, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
49.932.800,09 (quarenta e nove milhões novecentos e trinta e dois mil, e oito· no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de gue possa
Sala das Comissões, 14 de novembro de-1979.- Teot6nlo VIlela, Presicontratar emprêstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., -este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional dente;- Bernardino Viana, Relator;- Vicente Vuolo- Benedito Ferreirada Habitação - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de pavimen- Alberto Silva- José Lins- José Richa- Tancredo Neves- Marcos Freire.

""

tação das principais ruas da cidade e de infra-estrutura, dentro do subprograma FIO REN".
2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições gerais:
"A - Valor: 128.000 UPC (correspondentes a Cr$ 49.932.800,00,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 390,10, em julho de
1979);
B- Prazos:
Ide carência: 24 meses;
2 - de amortização: 216 meses;

'

PARECER N• 1.015, DE 1979

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Resolução n9 130, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC) a elevar em C" 49.932.800,00
(quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Lenoir Vargas

Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em
C --Encargos:
exame autoriza "a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de Santa Cataril--juros de 4% a.a.;
na, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do
2- correção monetária com base na variação das ORTNs;
Senado Federal, a elevar em CrS 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, noD - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circu- vecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo junto aolação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: pavimentação das principais ruas da Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualicidade e serviços de infra-estrutura, tais como rebaixamento de dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina~
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do ao financiamento dos serviços de pavimentação das principais ruas da ci5. De acordo com os registres do Departamento da Divida Póblica do
Banco Central do Brasil. a situação da dívida consolidada interna do Municídade e de infra-estrutura, dentro do subprograma FIDREN.
2. Enquadra-se a operação no disposto no art. 2'1' da Resolução n9 93, pio apresenta-se conforme o quadro a seguir:
de 1976 (alterou a Resolução n• 62, de 1975), pois os recursos serão proveCr$ mil
nientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, considerada extralí-

mite.
3. Anexo ao processado, encontram_-se a exposição de _Motivos (n9
375f79) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o parecer do Conselho
Monetãrio Nacional e as informações prestadas pelo organismo financiador,
todos favoráveis ao deferimento da presente operação.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; as normas legais (Resoluções n•s. 62, de 1975 e 93, de 1976) e
o estabelecido no Regimento (art. 106, item II).
S. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e juridica.
_
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente; - Lenoir V argas, Relator; - MurUo Badaró - Leite Chaves Nelson Carneiro - Amaral Furlan - Bernardino Viana --Aloysio Chaves Raimundo Parente.

DÍVIDA CONSOLIDADA
INTERNA

POSIÇÃO EM
31.5-79

(A)
I - INTRALIMITP,
17.104.7
a) Em tl.tulos
b) Por contratoslS.487,3
c) Por garantias
d) Outras
1.617,4
II - EXTRALIMITE
a) FNDU
b) FAS
c} BNH

OPERAÇÃO
SOB

EXAME(B)

---

SITUAÇÃO POSTERIOR

À

CONTI~ATAÇÃO PRBTENDI-

DA (C) = A+B
1.7.104,7
15.487,3
1.617,4

157.689,2

140.000,0

297-689.a

157-.689,2

140.000,0

297.689,2

174.793.9

140.obo,o

.:314.793,9

III - TOTAL GERAL[I+II

6. Na forma do parágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de
1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado Federal, estã devidaPARECER N• 1.016, DE 1979
mente instruído com os pareceres favoráveis do Conselho Monetário NacioDa Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'~ 241, de 1979 nal e da Com~ssão de Empréstimos Internos do Banco Central do Brasil.
(n• 449, de 1979, na origem), do Sr. Presidente da Repii>Uca, subme7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Retendo ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para gimento fnterno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Chapec6 (SC) a elevar Mensagem n• 241, de 1979, do Sr. Presidente da Repóblica, na forma do seem Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta mllhõeo de cruzeiros) o guinte:
montante de sua divida consolldada.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 131, DE 1979
Relator: Senador Bernardino Viana.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapec6 (SC) a elevar em
O Senhor Presidente da República encaminha, ao exame do Senado FeCr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta ml!hões de cruzeiros) o montanderal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
te de sua dívida consolidada.
Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) autorizada a elevar em Cr$
140.000.000,00 (cento e quarenta milhõeS de cruzeiros) o montante de sua
O Senado Federal resolve:
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao
Art. 19
a Prefeitura Munici:P<il de Chapecó, Estado de Santa CatariR
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na quali- na, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sedade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), cujos re- nado Federal, autorizada a elevar em CrS 140.000.000,00 (cento e quarenta
cursos se destinarão a financiar os projetes CURA e FlDREN.
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
2. O empréstimo a ser coritraído tem as seguintes condições gerais: que possa contratar empréstimos no valor acima, junto ao Banco de DesenPARECERES N•s 1.016 E 1.017, DE 1979

e

"1) A - Valor: 256.344,52704 UPC, correspondente a Cr$
100.000.000,00, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 390,10
em julho/79;
B- Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2~-~~ amo~~ç~~:__ 2!~_1);l_e~_~_s; __
-c---Encargos:
-1 -juros de 4,5% a.a.;
2- correção monetãria idêntica à das ORTN;
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E -Destinação dos recursos: financiamento de obras do Projeto
CURA, naquela Municipalidade.
II) A- Valor: !02.537,81081 UPC correspondente a Cr$
40.000.000,00, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 390,10,
em julho/79;
B - Prazos:
I - de carência: 18 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 -juros de 5% a.a.;
2 - correção monetária idêntica à das ORTN;
D - Garantias: vinculação de cotas do ICM e do FPM; e,
E- Destinação dos recursos: financiamento de obras do Projeto FIDREN".

volvim~ntc;>_ do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados ao financiamento de obras dos Projetos CURA e FIDREN, 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 publicaçà{;)-;; -Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônlo VIlela, Presidente- Bernardino Viana, Relator- Vicente Vuolo - Benedito Ferreira Alberto Silva- José Llns- José Rlcha -Tancredo Neves- Marcos Freire.

PARECER N• 1.017, DE 1979
Da Comissão de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de ResoJu~ão n9 131, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Chapec6 (SC) a eleva-r em CrS
140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada Interna''.

Relator: Senador Lenolr Vargas.
Pelo presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado' Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 241, de
1979, do Senhor Presidente da República- Artigo 1•- "~a Prefeitura Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em CrS 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos
3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Mi- junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este
nistro da Fazenda, favorável ao pleito da Prefe.itura Municipal de Chapecó na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH,
destinados ao financiamento de obras dos Projetas CURA e FIDREN, na(SC) - (EM n• 375/79).
4. Trata-se de operação a q'ue, por força das disposições contidas no arR quele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
ligo 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os
limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28RI0-75, uma vez que os
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação no parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados
(BNH) e, portanto, considerada extralimite.
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pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, tambêm da Câmara Alta do
Congresso-Nacional, conforme se verifica a seguir:

D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); e
E- Destinação dos recursos: implantação do Projeto CURA na cidade:"

"Art. 2"' Os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos EstaM
3. Trata-se de operação a que, por força das disposiçõess contidas no ardos e Municípios com recursos provenientes do·Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio tigo 2• da Resolução n• 93, de ll-10·76, do Senado Federal, não se aplicam os
ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habi- limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, uma vez que os
tação (BNH).
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação Parãgrafo único. O pedido de autorização para as operações BNH, e, portanto, considerada extralimite.
4. De acordo com os registras do Departamento da Dfvida Pública do
de crédito previstas neste artigo scrâ submetido, pelo Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído Banco Central do Brasil, a situaçã"o da divida consolidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir:
com o parecer do Conselho Monetário Nacional.
3. Cogita-se, portanto, de operação financeira com recursos provenientes do Banco Nacional da Habitação, conforme demonstram a Mensagem n"'
241, de 1979, e os demais instrumentos que a acompanham: Exposição de
Motivos do Ministro de Estado da Fazenda; Parecer favorâvel do Conselho
Monetãrio Nacional e Parecer favorável da diretoria do Banco Central.
4. O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra b, que, por proposta do Presidente da República, cabe ao Senado Federal "flX.ar limites globais para o montante de sua divida consolidada dos Estados e_Municipios
(Constituição art. 42, VI)", e, no art. 415, ••que tai lnatéria serâ objeto de Resolução do Senado, com tramjtação própria aos projetas dessa natureza.
5. De fato, a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescreve
como competência privativa do Senado .. fixar, por proposta do Presidente da
República e por resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios ...".
6. A Comissão de Economia da Çasa, apreciando a matêria, no âmbito
de sua competência regimental, apresentou e aprovou o presente projeto de
resolução, que ora é submetido ao estudo deste órgão técnico.
7. Trata-se, como se vê, de proposição elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comis1õcs, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Lenolr Vargas, Relator - Murllo Badaró - Leite ChavesNelson Carneiro - Amaral Furlan - Bernardino Viana - Aloyslo Chaves Raimundo Parente.
PARECERES N•s 1.018 E 1.019, DE 1979
PARECER N• 1.018, DE 1979

CR$ mil
D!VIDA CONSOLID.ADA

POSIÇÃO_ EM

INTERNA

30.06.79
(A)

I -

!FrRALIMITE:

por contratos
II -

E:XTRALIMI?E:(BNH}

SOB
EXAME (B)

3.448,2
3.448,2
45.~05,_3

Por contratos
45.505,3
a) integralizada
474,4
b) a integralizar 45.030,9
III - TOTAL GERAL

O~RAÇÃO

~

SITUAÇÃO POSTERIOR
A .CONTRATAÇÃO PRE:TENDIDA

(c) = A+B

3.448,2
3-448,2

loo;ooo,o
100.000,0
100.000,0

loo.ooa ,a

145.505,3
145.505,3
474,4
145.030,9

~

5. A anãlise apresentada no Banco do Estado de Mato Grosso S.A. considerou a operação_ de crédito, sob exame, técnica e financeiramente.
6. Na forma do parãgrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de
1976, o pedido de autorização para a operação de crêdito, submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado Federal, está devidamente instruído com os pareceres do Conselho Monetârio Nacional e da Comissão de Empréstimos Internos- CEMPIN- do Banco Central do Brasiol.
7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Regimento Interno, esta Comissão concluiu por aceitar a solicitação contida na
Mensagem n9 240, de 1979, do Senhor Presidente da República, na forma do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 132, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) a ele-var·e·m: Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de
Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n9 240, de 1979
sua dívida_ ç_<m:!!:yli.dada Interna.
(n' 445, de 1979 - na origem), do Senhor Presidente da Repli>lica,
O
Senado
Federal resolve:
submetendo ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda
Art. l' É a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado do Mato
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) a
elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões
de sua dívida consolidada.
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que posRelator: Senador Vicente Vuolo.
sa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe- Mato Grsso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de: implanPrefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) autorizada a elevar em Crl tação do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admi100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli- tidas pelo Banco Central do Br'asil, no respectivo processo.
dada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do EsArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônlo Vilela,
Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de Presidente- Vicente Vuolo, Relator- Benedito Ferrefra- Alberto Silvaimplantação do Projeto CURA, naquele Município.
José Richa- Bernardino Viana- José Lins- Tancred.o Neves- Marcos
Freire.
2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições gerais:
"A - Valor : 256.344.52704 UPC (correspondentes a Cr$
PARECER N• 1.019, DE 1979
100.000.000,00, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
Da
Comlssio
de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de Reso390,10, em julho de 1979);
lução n9 132, de i979, dã Comissão de Economia que ''autoriza aPreB- Prazos:
feitura Municipal de Barra do Garças (MT) a elevar em Cr$
1 - de carência: 36- meses;
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
2 - de amortização: 216 meses;
consolidada interna".
C - Encargos:
l -juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e l% a.a. para
Relator: Senador Bernardino Viana
o Agente Financeiro);
Vem ao nosso exame projeto de resolução de autoria da Comissão de
2 - correção monetãria trimestral, de. acordo com o Plano de Economia pelo qual - Artigo 19 - ••"t a Prefeitura Municipal de Barra do
Correção Monetária (PCM);
Garças, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
3- taxa de administração de 1% sobre o valor do empréstimo; li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
4- taxa de serviços técnicos de 1% sobre o valor do emprésti- 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junmo;
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to ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente fi5. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública do
nanceiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financia- Banco Central, a situação da dívida consolidada interna do Município
mento dos serviços de implantação do Projeto CURA, naquele Município, apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Cr$ mil
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo".
SITUAÇÃO !>OSTtRIOR
DIVIDA CONSOLIDADA
POSIÇÃ-O EM
OPERAÇÃO
Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no art. 29
A CONTRATAÇÃO PRE
31.07.79
SOB
INTERNA
T""NOTQA (ç) "'/\ + _i
0\)
EX8'1E (B)
da Resolução n9 93, de 11-10-76, não se aplicam os limites fixados no art. 29
da Resolução n9 62, de 28-10-75, ambas do Senado Federal, haja vista que os
I - INTRALIMITE
'' 7
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitaç_ão.
a) Em titules
3. Na forma do parãgrafo único do art. 2~' da Resolução n'i' 93, de 1976,
b) Por contratos
66,7
66,7
a matéria foi submetida ao exame do Conselho Monetário Nacional que, em
c) Por garantias
sessão de 24-10-79, se manifestou pelo atendimento dç_pleito.
d) outras
4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenorizadamente o
II - EXTRALIMITE
caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolução, atendendo a Mena) FNDO
sagem n~' 240,de 1979, do Senhor Presidente da República.
b} FAS
5. Obedecida a tramitação estabelecida no a_rt. _42, item IV, da Constic) BNH
8.043,6
8.043,6
tuição, as exigências c0nstãiit6s nas normas le8:ais (Res. n~'62/75 e 93/76) e ao
Regimento Interno, oPinamos no sentido da normal tramitação do projeto, III - TOTAL GEru\L(I+II) =~'='=7==
J;I .. Q.43é
uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979- Henrique de La Rocque,
6. Na forma do parágrafo único do art. 29 da Resolução n9 93, de 1976,
Presidente- Bernardino Viana, Relator- Murilo Badar6- Leite Cltaveso pedido de autorização para a operação de crédito, submetido pelo Senhor
Nelson Carneiro - Amaral Furlan - Lenolr Vargas - Aloyslo Chaves - RaiPresidente da República à deliberação do Senado Federal estâ devidamente
mundo Parente.
instruido com pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de
PARECERES N•s 1.020 E 1.021, DE 1979
Empréstimos Internos (CEMPIN), favoráveis à operação.
7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes c no RePARECER No 1.020, DE 1979
gimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem no 239, de 1979
Mensagem n' 239, de 1979, do Senhor Presidente da República, na forma do
(n~' 444, de 1979, na origem), do Senhor Presidente da República,
seguinte:
submetendo ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 133, DE 1979
para que seja a Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) a elevar em
CrS 8.043.647,88 (oito milhões, quarenta e três mil, seiscentos e quaAutoriza a Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) a elevar em
renta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua d[vlCr$ 8.043.647,88 (oito milhões, quarenta e três mil, seiscentos e quada consolidada.
renta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua d(viRelator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposição no sentido de que aPrefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo, seja àutorizada a
elevar em CrS 8.043.647,88 (oito milhões, quarenta e três mil, seiscentos e
quarenta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Espírito Santo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, destinado ao finciamento dos serviços de
infra-esturuta do Conjunto Habitacional Jequitibâ, naquele._Município.
2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições gerais:
"A -Valor: 23.948.41196 UPC (correspondentes a 8.043.47,88,
considerado o valor nominal da UPC de CrS 350,51, em abril
de 1979);
B- Prazos:
I - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 120 meses;
C-

Encargos:

I - juros de 4% a. a. (3% a.a. para o BNH e I% a.a. para o

da consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Aracruz, Este.do do Espírito Santo, nos termos do art. 21' da Resolução n~'93, de li de outubro de 1976, do Se~
nado Federal, autorizada a elevar em CrS 8.043.647,88 toito milhões, quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Espírito
Santo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao finaciamento dos serviços de infra-estrutura
do Conjunto Habitacional Jequitibâ, 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, 14 de novembro de 1979.- Teotônlo VIlela, Presi·
dente; Benedito Ferreira, Relator; --Vicente Vuolo- Alberto Silva- José
Richa- Bernardino Viana- José Llns- Marcos Freire- Tancredo Neves.
PARECER No 1.021, DE 1979
Da Comissão de Constituição e J ustlça, sobre o Projeto de Resolução n~' 133, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) a elevar em CrS 8.043.467,88
(oito milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua d(vfda consolidada
interna''.

Agente Financeiro);
2 - correção monetária idêntica â das ORTN;
3- taxa de administração de I% sobre o valor do empréstimo;
4 - taxa de serviços técnicos de 1% sobre o valor do empréstimo·
5 - ta~a de planejamento, administração e fiscalização: 2%
Relator: Senador Raimundo Parente
sobre o custo direto das obras;
D - Garãhtias: vinculação de quotas do Imposto sobre a CircuPelo projeto de resolução apresentado pela Comissão de Economia lação de Mercadorias (!CM); e
art. 19 - "é a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo,
E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra..estrutura nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de II de outubro de 1976, do Senado Conjunto- Habitacional Jequitibâ, naquela ci~ade, dentro do Federal, autorizada a elevar em CrS 8.043.647,88 (oito milhões, quarenta
do Programa FINC/FISIP."
e três mil, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e oito centavos) o
3. A matéria é acompanhada da Exposição -de Motivos do Senhor Mi- montante de sua dívida consolidada interna, a fim e_ de que possa contratar
nistro de Estado da Fazenda, favo~âvel ao pleito da Prefeitura Municipal de um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Espírito Santo
Aracruz (ES).
·
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
4. Trata-se de ·operãÇão a que, por força das disposições contidas no - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura no Conart. 2' da Resolução no 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os junto Habitacional Jequitibâ, naquele Município, obedecidas as condições
limites fixados no art. 2~' da Resolução n9 62, de 28-10.. 75, urna vez que os re- admitidas pelo Banco Central do Brasil, no espectivo processo".
cursos a serem repassados serão provenientes do Banco Nacional da Habi2. Enquadra-se a operação no disposto no arL 2~' da Resolução n~' 93,
tação e, portanto, considerada extralimite.
de 1976 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois, os recursos serão prove-
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nientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, considerada extra/i- tubro de 1976, do Senado Federa.!, autorizado a contratar uma operação de
mite.
crêdito no valor de Cr$ 9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e seten3. Anexo ao processado, encontram-se a Exposição de Motivos do Se- ta e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, noventa e oito cruzeiros e
nhor Ministro de Estado da Fazenda, o parecer do Conselho Monetârio Na- quarenta centavos) junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na quacional e as informações prestadas pelo organismo financiador, todos favorá- lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, com o
veis ao deferimento da presente operação.
aval do Tesouro do Estado de São Paulo, destinada ao financiamento dos ser4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, viços.de combate às inundações na região da grande São Paulo, especialmenConstituição; as normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975 e 93, de 1976) e o te nos rios Tietê e Tamanduateí, obedecidas as condições admitidas pelo Banestabelecido no Regimento (art. 106, item II).
co Central do Brasil, no respectivo proceSso.
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da maArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
téria, uma veZ que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônlo VIlela, PresiSala das Comissões, 24 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, dente- José Lins, Relator- José Rlcha- Bernardino VIana- Benedito
Presidente; Raimundo Parente, Relator; Murilo Badar6 - Leite Chaves Ferreira- Vicente Vuolo- Alberto Silva- Tancredo Neves- Marcos FreiNelson Carneiro- Amaral Furlan- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- re.
Aloysio Chaves.
PARECER N• 1.023, de 1979.
PARECERES N•s 1.022 E 1.023, DE 1979
PARECER N• 1.022, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 254, de 1979
(n• 440/79, na origem), do Senhor Presidente da República, "'brnotendo à deliberação 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 CrS 9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e
oito mil, noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
Relator: Senador José Lins.
Com a mensagem n• 254/79, 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, a seguinte o-peraÇão de crédito:
"A Valor: 24.283.384 UPC (correspondentes a Cr$
9.472.948.098,40, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 390,10, em julho/79);
B- Prazos:
I - de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1- juros de 8% a.a. (J% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o
Agente Financeiro);
2 - correção monet;1ria idêntica a das ORTNs;
3 - taxa de administraÇão do BNH: 1% sobre o valor do
empréstimo;
4 - taxa de serviços técnicos do BN H: 1% sobre o valor
do empréstimo;
5 - taxa de órgão técnico: 1% sobre o valor do empréstimo·
D - G~rantias: aval do Tesouro do Estado de São Paulo;
E - Destinação dos recursos: financiar o programa de com bate
às inundações na região da grande São Paulo, especialmente nos rios Tietê e Tamanduateí."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercfcios
àquele Departamento~
No mérito, o financiamento ao comba_te às inundações tem grande repercussão sócio-econômica para as regiõ'es beneficiadas pelo programa, notadamente em se tratando da grande São Paulo~ pelas peculiaridades geoeconômicas. Ademais, a taxa de custo-beneficio do Projeto é altamente significativa,
Pelo exposto, somos favorãveis ao pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLVCÃO N• 134, DE 1979
Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrlca- DAEE
(SP) a contratar operação de crédito no valor de CrS
9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e setente e dois milhões,
novecentos e quarenta e oito mil, noventa e oito cruzeiros e quarenta
centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. I• É o Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE, do
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de ou-

Da Comissão de Constituição e J ustlça, sobre o Projeto de Resoluçílo n" 134, de 1979, da Comissilo de Economia, que "autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrlca- DAEE (SP) a contratar
operação de crédito no valor de CrS 9.472.948.098,40 (nove bUhões,
quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e oito
mil, noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos".
Relator: Senador Amaral Furlan
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 254/79, do Senhor Presidente da República, autoriza o Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$
9.472.948.098,40 (nove bilhões, quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos)
'destinado a finariciai obras de saneamento bâsico na grande São Paulo.
O pedido de auto'rização foi formulado nos termos do preceituado no
parãgrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, também da Câmara Alta do Congresso Nacional,
conforme se verifica a seguir:
.. Art. 29 - Os limites fixados no artigo 2" da Resolução n9 62,
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos
Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da
Habitação (BNH).
Parãgrado único. O pedido de autorização para as operações
de crédito_ previstas neste artigo serâ submetido, pelo Presidente da
República, a deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário Nacional."
Trata-se, portanto, de operação financeira cu~~ tramitação estâ 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 glóbais para o montante da divida consolidada dos Estados e dos Municípios ... "
Assim, verifica-se que a proposição- foi elaborada cor.soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo; por isso, o nosso
encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectOs de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões~ 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente --Amaral Furlan, Relator - Murllo Badar6 - Leite Chaves Nelson Carneiro- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Aloyslo ChavesRaimundo Parente.
PARECERES N•s 1.024 E 1.025, DE 1979
PARECER N• 1.0:!4, de 1979
Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n• 253, de 1979 (n•
457/79, 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 São Paulo (SP) a
elevar em Cr$ 284.195.261,90 (duzentos e oitenta e quatro milhões,
cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolJdada.
Relator: Senador José Llns.
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, com a Mensagem n9
253/79, o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado
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Federal, pleito da Prefeitura Municipal de São Paulo (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, a seguinte operação de
crédito:
A - Valor: 728.519 UPCs (correspondente a CrS 284.195.261,90,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 390,10, em julho de
1979);

B -PraZos:
I - de carência: 18 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C- Encargos:
1- juros de 8% a.a. (sendo 7% para o BNH e 1% para o Agente Financeiro);
2- correção 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~parte do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: execução de obras de infra~estrutura
nos Conjuntos Habitacionais COHAB uitaquera II e III".
O Conselho Monetário-Nacional pron~nciou~se favorav~Iment~ ao pedido por julgã~lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça~ent~ria dos próximos exercícios.
No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes do Plano Na~
cional de Desenvolvimento, no tocante ao reaparelharnento urbano, através
da ampliação _da oferta dos conjuntos habitacionais, a fim de possibilitar às
camadas de baixa renda acesso à casa própria de maneira mais econômica.
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
~
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Siio Paulo (SP) a elevar em
CrS 284.195.261,90 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federaf resolve:
Art. 1• fl a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nos termos do art.
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 284.195.261,90 (duzentos e oitenta e quatro milhões,
cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de iSUal valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo
SA., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado ao financiamento dos serviço:s dClnfra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais COHAB "ltaquera II e III", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrai do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotónio VIlela, Presidente- José Lins, Relator -José Richa- Bernardino VIana -Benedito
Ferreira- Marcos Freire- VIcente Vuolo- Tancredo Neves- Alberto Silva.
PARECER N• 1.025, de 1979
Da Comissão de Constltuiçilo e J ustlça, sobre o Projeto de Resolução n'? 135, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em Cri
284.195.261,90 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e
cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e noventa centavos) o
montante de sua dívida consoUdada ".
Relator: Senador Amarai Furlan.
O presente Projeto de Resolução, da Co_rriisSão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n~' 253/79, do SeM
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 284.195.261,90 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, dlliCD.tos e sessenta e um
cruzeiros e noventa centavos), destinado ao financiamento de obras de infraestrutura em Conjuntos Habitacionais naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal,
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implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo arti~
go 2" da Resolução n9 62, também da Câmara Alta do Congresso Nacional,
conforme se verifica a seguir:
"Art. 29 Os limites fixados no artigo 211 da Resolução n9 62, de
1975, não se aplicam às operações de crêdito 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 Banco Nacional da Habitação (BNH).
Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações
de crêdito previstas neste artigo será submetido, pelo Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
corri o parecer do Conselho Monetário Nacional."
Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação estã prevista
no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência de a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como competência privativa do Sena~
do Federal "fixar, por proposta do Presidente da República e por resolução,
lí~!t~s gi~?ais para o montante da dívida consolidada dos Estados e dos Mu~
ntClpiOS... .

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, juridicidade e técnica legiSlativa,
~ ___ _
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente - Amarai Furlan, Relator - Murllo Badar6 - Leite Chaves Nelson Carneiro- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Aloyslo ChavesRaimundo Parente.
PARECERES N•s 1.026 E 1.027, DE 1979
PARECER N• 1.026, DE 1979.
Da ComfSsio de Economia, sobre a Mensagem n9 252, de 1979
(n' 454/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Fedei-ai, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itu (SP)
a elevar em CrS 76.592.368,40 (setenta e seis milhões, quinhentos e
noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta centavos ) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n~' 252/79, submete
à apreciação do Senado Federal pedido da Prefeitura Municipal de Itu (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, as seguintes
operações de crédito:
"!-A- Valor: 114.900 UPC (correspondentes a Cr$
44.822.490,00, considerando o valor nominal da UPC de Cr.t
390,10, em julho(79);
B -Prazos:
I -de 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);
2 - correção monetária idêntica à das ORTNs;
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
(!CM);
E- Destinação dos recursos: obras de infra-estrutura no Conjunto
Habitacional "Parque CECAP";
11- A- Valor: 8l.I84 UPC (correspondentes a Cr.~
3 1.669.878,40, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 390,10,
em julho de 1979);

B- Prazos:
1 - de carência: 18 meses;
2 - de amortização: 2 I 6 meses;
C - Encargos:
1- juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o
Agente Finan.:eiro);
2 - correção monetária idêntica à das ORTNs;
D- Garantias~ Impo5to sobre a Circulação de Mercadorias
(!CM); e
E- Destinação dos recursos: obras de infra-estrutura no Conjunto
Habitacional "Jardim das Rosas".
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O Conselho Mo_ne_tário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgâ-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, àquela municipalidade.
No mérito, a matêría se enquadra em casos análogos que têm merecido o
acolhimento deste Orgão Técnico, atê mesmo porque o empreedimento se enquadra nas diretrizes econômicas que reguiamentam o assunto e o seu custobeneficio é altamente significativo para a região.
Pelo exposto, somos favorável ao pleito nos termos do seguinte:

Novembro de 1979

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, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Murilo Badaró - Leite Chaves Nelson Carneiro- Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Aloysio ChavesRaimundo Parente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 136, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de !tu (SP) a elevar em Cr$
76.592.368,40 (setenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil,
trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante
de sua divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Artigo I' 1\ a Prefeitura Municipal de !tu, Estado de São Paulo, nos
termos do art. 20 da Resolução no 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 76.592.368,40 (setenta e seis milhões, qui·
nhentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar empréstimos no valor acima, junto ao Banco do Estado de São
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do BancO Nã.cional da Habitação (BNH), destinados ao financiamento de serviços de infra-estrutura
nos Conjuntos Habitacionais uParque CECAP", e "Jardim das Rosas", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil. no respectivo processo.

Artigo 2v - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979, - Teotônio Vilela, Presidente- Benedito Ferreira, Relator- Vicente Vuolo- Alberto Silva- José
Richa- Bernardino Viana- José Lins- Tancredo Neves- Marcos Freire.
PARECER No 1.027, DE 1979.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 136, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de !tu (SP) a elevar em Cr$ 76.592.368,40 (se·
tenta e seis milhões quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada''.
Relator: Senador Amaral Furlan
O Projeto de Resolução sob exame, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 252/79, do
Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Itu (SP)
a contratar empréstimo no valor de CrS 76.592.368,40 (setenta e seis milhões,
quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) destinado a financiar serviço de infra-estrutura em conjuntos
habitacionais. naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 20 da Resolução no 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados p~lo
artigo 29 da Resolução n9 62, também da Câmara Alta do Congresso NaciOnal, conforme se verifica a seguir:
"Art. 29- Os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62,
de 1975, não se aplicam às operações de crêdito contratadas pelos
Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Socíal (FAS) e do Banco Nacional da
Habitação (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, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário Nacional."
Trata-se, portanto, de operação fiiui!iceira cuja tramitação está prevista
no art. 416, do Regimento Interno, como -decorrência de a Constituição Federal, em seu art. 42, iteril VI, prescrever como competência privativa do Senado Federal .. fixar, por proposta do Presidente da República e por resolução,

PARECERES Nos 1.028 E 1.029, DE 1979
PARECER No l.ü28, DE 1979

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 251, de 1979
(no 453/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prereitura Municipal de Iracemápolls (SP) a elevar em Cr$ 16.682.626,50 (dezessels milhões, seiscentos e oitenta e dois mll, seiscentos e vinte e seis cruzeiros e clnqUenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Vicente Vuolo
Com a Mensagem no 211/79, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Iracemâpolis (SP), qu.c c~etiva contratar,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
"A - valor: 42.765 UPCs (oorrespondentes a Cr~
16.682.626,50 considerado o valor nominal da UPC àe Cr$ 390,10
em julhoj79);
B - Prazos:

I - de carência: l8 meses,
2- de amortização: 216 meses.
C- Encargos:
I - juros de 8% a.a. (sendo 7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
o Agente Financeiro);
2 - correção monetária idênticas à das ORTNs;

3 - taxa de administração do BN H de 1% sobre o valor do empréstimo;
4 - taxa de planejamento, administração e fiscalização de 6%
sobre o custo das obraS;
D- Garantias: cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM),
E - Destinação dos recursos: execução de obras de infraestrutura no Conjurito Habitacionat••Jardim Iracemat' da COHAB
- Bandeirante, naquela cidade:'
O Conselho Monetãdo Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeframente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
No mérito~ o empréstimo a ser financiado com os recursos da presente
autorização tem- graDde repercussão sócio~econômica para a ârea e se reveste
das característicaS que o enquadram nas diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao aparelhamento urbano-das médias e pequenas
cidades, visando a solucionar a problemática migratória e distribuição espacial da atividade económica.
Ante o exposto, opinamos pelo recebimento da mensagem nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 137, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de lracemápolls ( SP) a elevar
em Cr$ 16.682.626,50 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e dois
mil, Seiscentos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta centavos)· montan·
te de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 É a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Estado de São
Paulo, nos· termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 16.682.626,50 (dezesseis milhões,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~o 11)

Novembro de 1979

seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros e cinqUenta
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
constratar 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 Habitacional '"Jardim Iracema" da COHAB - Bandeirante,
naquele Município, obedecendo 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, 14 de novembro de 1979.- Teotônio Vilela, Presi·
dent~- Vicente Vnolo, Relator- Benedito Ferreira- Alberto Silva- José
Richa - Bernardino Viana - José Lins - Tancredõ Neves - Marcos Freire.

Sábado 17

5999

4 - taxa de serviços técnicos: l% sobre o valor do empréstimo.
D- Garantias: Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: Execução de obras de complementação urbana, abrangendo a implantação do Programa CURA naquele Município."

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favorável ao pedido por
julgá-lo técnica e financeiramente viável. não devendo os seus encargos gerar
maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, àquela
municipalidade.
No mérito, o empreendimento se enquadra em casos anâlogos que tem
merecido a acolhida da Casa, atê mesmo porque os recursos investidos retornariam ao circuito econôniico através d_os aumentos de produtividade dos bePARECER N• 1.029, DE 1979
neficiários dO Projeto em tela.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de ResoPelo exposto, somos favoráveis ao pleito nos termos do seguinte:
lução n9 137, de 1979, da Comlssio de Economia, que "autoriza a
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 138, DE 1979
Prefeitura Municipal de lracemápolls (SP) a elevar em CrS
16.682.626,50 (dezessels milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seisAutoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevar
centos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta cental'os) o montante de sua
em Cr$ 13.653.500,00 (treze mUhões, seiscentos e cinqüenta e três mil
dívida consolidada''.
e quinhentos cruzeiros) 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 Mensagem do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de lracemápolis (SP) a
contratar empréstimo no valor de Cr$ 16.682.626,50 (dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis cruzeiros e cinqUenta centavos), destinado a custear os serviços de infra~estrutura em conjunto habitacional, naquele município.
O pedido de autorização foi formulado fios termos do preceituado no
parágrafo único do artígo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pel~ artigo 29 da Resolução fl9 62, também da Câmara Aria -do Congresso NacionaL
Ademais, a autora da proposição esclareceu- que todas as exigências de
carãter técnico foram rigorosamente cumpridas e hã UrY!?Perfeita compatibilização com os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento.
Assim, verifica-se que a proposição foi elabclfada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso. o nosso
encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e té-cnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979- Henrique de La Rocque,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Murilo Badaró - Leite Chaves Nelson Carneiro-- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Aloyslo ChavesRaimundo Parente.
PARECERES N•s 1.030 E 1.031, DE 1979
PARECER N• 1.030, DE 1979.
Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n9 245, de 1979
(n' 456(79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberacio do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda para qne seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Sul (PR) a elevar em CrS 13.653.500,00 (treze milhiies,
seiscentos e cinqüenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

O_ Senado Federal resolve:
Artigo }9 É a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do
Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução nO? 93, de 1I de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 13.653.500,00 (treze milhões,
seiscentos e cinqüenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada intern<!,_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), destinado ao financiamento 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.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Teotônio Vilela, Presidente;__ - José Richa, Relator;- José Lins- Bernardino Viana- Benedito
Ferreira- Vicente Vuolo - Alberto Silva - Marcos Freire - Tancredo Neves.
PARECER N• 1.031, DE 1979.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolnção n~' 138, de 1979, da Comissão de Economia, que ''autoriza a
Prereitura Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevar em Cr$
13.653.500,00 (treze milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada".
Relator: Senador Leite Otaves
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n~'245/79, do Se~
nhor Presidente da República autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco
do Sul (PR) a contratar empréstimo no valor de CrJ 13.653.500,00 (treze milhões, seiscentos e cinqUenta e três mil e quinhentos cruzeiros) destinado a fi~
nanciar serviços de infra-estrutura urbana, naquele município.

O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 2~' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artiNos termos do artigo 42, item VI. da Constituição, com a Mensagem n9 go 29 da Resolução n9 62, tambêm na Câmara Alta do Congresso Nacional,
245/79, o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado conforme se verifica a seguir:
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (PR), que obje..Art. 29 Os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de
tiva contratar, junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A .• este na qualidade
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Estade agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação
dos e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de
de crédito:
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio
Relator: Senador José Richa

"A- Valor: 35.000 UPC (correspondente a Cr$ 13.653.500,00
considerando o valor normal do UPC de Cr$ 390,10, emjulho/79).
B- Prazos:
I - de carência: I 3 meses;
2 - de amortização: 240 meses;

ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).
Parágrafo Único. O pedido de autorização para as operações
de crédito previstas neste artigo será submetido, pelo Presidente da
República, a deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário Nacional."

C - Encargos:
Ademais, a autora da proposição esclareceu que todas as exigências de
I -juros de 6% a.a. (5% a.a. para o BNH e I% a.a. para o
caráter técnico foram _rigorosamente cumpridas e há uma perfeita compatibiAgente Financeiro);
lização com os objetivos , .'lano Nacional de Desenvolvimento.
2 - correção monetária idêntica à das O RTN s;
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as pres3 - taxá de administração de I% sobre o valor do emprêsti•erecendo, por isso, o nosso
crições legais e regimentais aplicá'> · ?! P<:~
mo;
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encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
S. A Comissão de Empréstimos Externos- CEMPEX, do Banco Cende, juridicidade e têcnica legislativa.
tral do Brasil (Of. CEMPEX no 79/048), credenciou a operação, para os efeiSala das Comissões, 14 de novembro de 1979. -Henrique de La Rocque, tos do Decreto no 65, 071, de 27-8-69.
Presidente; - Leite Chaves, Relator; - Murilo Badar6 - Amaral Furlan 6. O Senhor Ministro da Fazenda, com a ExpoSíçãõ de Motivos n9 377,
Lenoir Vargas - Bernardino Viana - Aloysio Chaves - Raimundo Parente. de 5 de novembro de 1979, encaminhada ao Senhor Presidente da República,
referiu-se favoravelmente à operação em pauta para fins de outorga de garanPARECERES Nos 1.032 E 1.033, DE 1979
tia da União.
7. Do exame do processado, verifica-se que foram obedecidas as exigênPARECER No 1032, DE 1979
cias e trâmites legais estabelecidos pelo Decreto n9 74.157, de 6 de junho de
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n9 35, de 1979 (n9 1974, para pedidos de exame para contratação de empréstimos, operações de
GP~99, de 1979 na origem), do Senhor Prefeito do Mwlicipio de Ma- créditos ou acordos externos de interesse dos Estados, do Distrito Federal e
ceió, solicitando autorização do Senado Federal para contratar ope- dos Municípi-os, para fins da manifestação do Poder Executivo Federal, de
ração de empréstimo externo, no valor de USS 5,000,000.00 (cinco que trata o art. 42, item IV, in fine, da Constituição.
milhões de dólares) destinado a financiar obras de infra-estrutura de
5. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o Senhor Prefeiserviços básicos do Município.
to Municipal de Maceió (AL) a dirigir-se, ao Senado Federal, para fins do
disposto no art. 42, item IV, da Constituição.
Relator: Senador Teotônio Vilela
9. Cumpridas as exigências do art. 403, alínea a, b e c, do Regimento ln~
O Senhor Prefeito Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, solicita ao
Senado Federal, com o presente oficio, nos termos do art. 42, item IV, da terno, opinamos pela aprovação do presente pleito, contido no ofício do Se~
ConstituiÇão, a competente autorização para aquele Município contratar nhor Prefeito Municipal de Macció, na forma do seguinte:
uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 5,000,000.00 (cinco
milhões de dólares) ou o equivalente em outras moedas, com a garantia da
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 139, DE 1979
União.
Autoriza a Prefeitura Mwlicipal de Maceió (AL) a realizar ope2. Os recursos serão destinados a obras de infra~estrutura de serviços
ração de empréstimos externo no valor de USS 5,000,000.00 (cinco
bâsicos do Municfpio que, segundo o mesmo documento, obedecerã a uma
milhões de dólares) para ser aplicado no Programa de infra-estrutura
programação previamente traçada, a seguir especificã.da, com custo final de
de serviços básicos do Município.
Cr$ 194.600.000,00 dos quais a operação financiarã Cr$ 150.000.000,00
aproximadamente, considerando o valor de conversão dólar/cruzeiro. Os
O Senado Federal resolve:
principais projetos são:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) autorizada a realizar,
com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo em moeda,
no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) ou o equivalente em
T!PO
EXTENSÃO
TOTAL
outras moedas, de principal valor, junto a Grupo Financiador a ser indicado
PROJETOS
TRECHO
DE
SERV!ÇO
sob a orientação do Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil,
para financiar o Programa de infra-estrutura de Serviços básicos do Municí1. Ali. Les;'t.e-:Oeste (el,!
pio.
vado sobre .:1 Rua Gancral lfermes e rran- L.este/Oeste/Di- Obra D'Arte E~18.0 m
9. 000
Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se~â nos termos aprovados
cisco de Mene:o:es).
que Estrada
pecial
2 • .Eleva.dor do Centro
Ladeira Vista
Obra D'Arte Espelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrésAlegre/Centt"o
20. soo
da Cidade.
pecial
cimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
Rua Aristeu de
3. Escadaria da Av.
Obra D 'Arte Es30m
1. DOO
AJ:>isteu de Andrade
Andrade com La
peeial
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as
deira Geraldodemais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
Sahtos
11-. llrbani:~:ação cl.a Av.
Prolongamento
econõmico·financeira do Governo Federal e o díSposto na Lei Municipal n9
Duque cl.e Caxias e
da Dias C..bral/ Urbanização
2 ,SKm.
30. DOO
2.625, de II de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de
Av. C!ce:ro Toledo.
Pajuçara
Alagoas do dia 12 de outubro de 1979.
S. llrbani:~:ação da
Av. Roberto
Kennedy (Alago i
Praia de Ja'tiiiea e
18.000
Art. 3'1 Esta resolução entra cm vigor na data da sua publicação.
Ponta Verde.
nha ) I Lagoa. , à'i Urbaniz<'lção
Anta
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1979.- Vicente Vuolo, Presis·. llrban.i:.ação das E!!.
Rua Ca.pitão Sadente eventual - Teotônio Vilela, Relator - Affonso Camargo - Jutahy
costas.
l!luel Lins, Am - llrba.nização
brósio Liroll
e
Magalhães - Mendes Canale - Alberto Silva - Jorge Kalume - Marcos
Barão d.€t. Atal.ti&
22 .o oo
1,3Km
Freire - Raimundo Parente.
Cru:o:amento da
Ru11 João Pessoa
com Melo Moraes
Cruz11mento da
Rua João Pessoa
com a Rua Dois
de Dezembro

7. tlevado da Praça
d<>s Martirios.

8. I:levad.o da Praça
da Ca.ted.ral.

9. Av. ttars:inal/Re.g!
naldo.

~6n~~; ~~~guesa

Obra D'Arte Es-

pecial

110 m

11.000

Obra D'Arte Especial

110m

17.000

1,6Km

15 .o oo

P~~;viment.11ção

Av. Penedo
10. Rua Pedro Monteiro

Entre .!IS RUII.S

Barão de Pencd..o
e Dia$ Cabr41
11. Avcnid.a Xa11ier
Brito

de

MelhoramentO:

O,SSI<m

3. 000

Pavimentação

o, 7Km

2 .ooo

Pas:;os
12. Ligação Lad.eira Ge
raldo Santos/Rua Coronel Paranhos •

TO TA [.

Ladeira. Gerald.o
Santos e Ru11

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 139, de 1979, da Comisiao de Finanças, que "autoriza aPrefeitura Municipal de Maceió (AL) a realizar operação de empréstimo
ex temo no valor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) para
ser aplicado no Programa da infra-estrutura de Serviços Básicos".
Relator: Senador Bernardino Viana

Entre as Ruas

! 03~i~~ol.e~~es

PARECER No 1.033, DE 1979

Pavimentação

l.

soo

Cel. Paranhos
150.000

3. A Secretaria de Planejamento da Presidência da República, pelo Aviso n9' 865/79, confirmou a "prioridade do mencionado investimento com vistas à contratação da operação de crédito externo, no valor de
US$ 5,000,000.00, bem como reconheceu a capacidade de pagamento do Município.
·
4. A Câmara Municipal de Macció, na forma da Lei n9 2.625, de 11 de
outubro de 1979, autorizou o Poder Executivo a contrair o empréstimo em
pauta, totalizando o valor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares).

Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente projeto de resolução
autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a .. realizar, com a garantit.t da União, uma operaÇão de empréstimo externo em moeda, no valor de
US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) ou o equivalente em outras
moedas, de principal, junto a Grupo Financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para financiar
o Programa de lnfra-estrutura de Serviços Básicos do Município".
2. O art. 29 do projeto, ora sob exame, diz que .. a operação de financiamento realizar-se~â nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, prazos, acréscimos e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de financiamento da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigêricias· nOrmais dos órgãos encarregados da
política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Municipal no 2.626, de II de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial
do Estado de Alagoas do dia 12 de outubro de 1979".

No,..embro de 1979
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3. Encontram-se no processado, além dos documentos acima referidos,
mais os seguintes, todos minuciosamente examinados pela Comissão de Finanças:
a) Oficio n• 865, de 1979, da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, pelo qual é confirmada a prioridade do projeto bem como a capacidade de pagamento por parte do município, conforme Decreto n9 74.157,
de 6 de junho de 1974, e do art. 4• do Decreto-lei n• 1.3!2, de 1974, com aredação dada pelo art. 1• do Decreto-lei n• 1558, de 1977;
b) Lei Municipal n• 2.635, de 11 de outubro de 1979, autorizando o Poder Executivo a realizar a operação em pauta;
c) Oficio CEMJ'EX n• 79/048, pelo qual a Comissão de Empréstimos
Externos credencia a operação em exame; e
d) Exposição de Motivos n• 3n, de 5 novembro de 1979, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda enviada ao Senhor Presidente da República,
propondo a aprovação da operação em pauta com o conseqilente encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do disposto no art. 42, item IV, da
Constituição.
4. Como se verifica, do exposto, a matéria foi detalhadamente examinada pela Comissão de Finanças, que, após cumpridas todas as exigências regimentais, opinou pela aprovação da solicitação do Governo do Município de
Maceió (AL), nos termos do projeto de Resolução que apresentou.
5. No que compete a esta Comissão examinar - aspecto jurídicoconstitucional- nada hã que possa ser oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala das Comissões, 14 de novembro do 1979.- Henrique de Lu Rocque,
Presidente- Bernardino Viana, Relator- MurUo Badaró- Leite ChavesNelson Carneiro - Amaral Furlan - Lenoir Vargas - Aloysio Chaves - Raimundo Parente.
PARECERES N•s 1.034 E 1.035, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 06, de 1978, que ualtera a
denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administra~ão".

PARECER N• 1.034, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
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profissão de nível médio quando, cpmo se sabe, é de nível superior". Esclarece, ainda, que a mud-ança da denominação foi sugerida pela "Associação Profissional de Técnicos de Administração do_ Estado do Rio de Janeiro",jâ tendo, inclusive, o apoio do Departamento de Ensino Médio do Ministério da
Educação e Cultura.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, examinando a matéria,
concluiu pela sua aprovação.
Ao projeto foi oferecida emenda, de autoria do eminente Senador Franco Montoro, que propõe a denominação de "Administrador" para a Categoria, tendo em conta que as expressões "Administrador de Empresa" e "Admi~
nistrador Público" restringem a ãrea de atuação profissional, uma vez que
discriminam especialidades. Por isso, a exemplo dos médicos, que podem ser
pediatras, cirurgiões, cardiologistas etc., ou os advogados, que podem ser criminalistas, trabalhistas, civilistas, o uadministrador'' poderá ter vãrias especialidades, sem necessidade de novas leis que as definam.
A emenda, parece-nos, quase atingiu ao âmago da questão. De fato, seria de toda inconveniência fixar-se a nomenclatura de uma atividade profissional jã vinculada a uma restrição, como que delimitando o seu campo de
atuação. Desse modo, o bacharel diplomado como "Administrador Público"
não teria condições de exercer atividade nas empresas privadas, embora seu
currículo lhe desse condições para tal.
Assim, é pertinente a emenda quanto a esse aspecto. Entretanto, os
problemas que o projeto, se aprovado, irâ criar, não ficam aí. Primeiro, é preciso co-nsiderar que a atual denominação - TécniCo -de Administração como julga o Autor, não tem qualquer conotação com os cursos de nível médio._ Ao contrário. Dentro da nova sistemática do Plano de Classificação de
Cargos do Serviço Público, a expressão passou a ser adotada também para
carreiras que exigem o pré-requisito do nível superior. Sã() os Técnicos em
Reabilitação, em Assuntos Culturais, em Comunicação Social, em Seguros,
em Ensino e Orientação EdUcacional, em Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, em Planejamento e muitos outros, como os do próprio Congresso
Nacional, os Técnicos Legislativos e os Técnicos em Legislação e Orçamento.
Há, nesse sentido, uma tendência da administração pública de vincular ovo~
cá bulo .. técnico" às classes de nível superior, fato que, por si só, desaconselharia o projeto, pelo menos em sua aplicação nessa área.
Acresce que, tanto o projeto quanto a emenda, ao pretenderem a substituição da atual denominação pela de "administrador", incorrem numa impropriedade.
Basta ver que a expressão genérica ~'Técnico em Administração" implica
dizer que o bacharel está apto ao exercício de cargo, função ou emprego,
na área administrativa ou gerencial. Assim, ele poderá ser numa empresa, um
empregado de alto nível que colabora, orienta, planeja ou assessora os empresários nos assuntos típicos da administração interna, sem, "no entanto, ser o
..adminiStrador", o responsável pela Administração, cargo exercido pelo direter ou pelo sócio.
Do mesmo modo, o Técnico de Administração no Serviço Público,
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente. não é obrigatoriamente
um .. administrador'\ exceto quando investjdo em função de confiança ou
chefia. Nesse sentido, seria até ambíguo ou contraditório um uadministrado(' exercer o cargo de assistente de um "Técnico em Comunicação Social",
eventualmente chefe ou diretor de um serviço de radiodifusão ...
Entendemos, pois, que se impropriedade existe na atual denominação, as
alterações propostas nada melhora, porquanto dão à categoria um título significativo de coinando ou chefia, quando, na verdade, o pr()fissional, embora
habilitado para isso, eXerce, o mais das vezes, ativídade coadjuvante de assessoria ou de estudo.
Ante essas razões, somos pela rejeição do projeto e da emenda.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1979.- Senador Henrique de La
Rocque, Presidente eventual - Senador Lenoir Vargas, Relator - Senador
Jutahy Magalhães- Senador EuniceMichiles- Senador Raimundo Parente.

Relator: Senador Cunha Lima
,
O Projeto do eminente Senador Vasconcelos Torres, ora sob exame desta
Comissão, pleiteia a alteração da denominação da categoria profissional de
Técnico de Administração para a de Administrador de Empresa e a de Administrador Público.
Para lograr seu objetivo, o Projeto altera a redação do artigo 1"' da Lei n"'
4.769, de 9 de setembro de 1965, modifica a denominação dos atuais Conselhos Federal e Regionais de Técnicos de Administração e determina que o Poder Executivo, no p-razo de- riOveDt"a dias, baixe decreto para alterar o Quadro
Anexo de Atividades e Profissões Liberais, anexo à CLT, e acione '"providências outras necessárias à execução do disposto ne-sta Lei".
Na Justificação, o autor esclarece que a proposição originou~se de solicitação da Associação Profissional de Técnico de Administração do Estado do
Rio de Janeiro, a qual, refletindo feivindicação generalizada de 3_0 mil profissionais da referida categoria profissional, pede a alteração de denominação
para que seus titulares não sejam confundidos com outras categorias, igualmente caracterizadas pelo vocábulo "técnico", das quais não se exige o nível
superior.
O Projeto parece-nos correto e oportuno. Em relação ao seu mérito, inteiramente justo por adaptar a lei a uma nomenclatura tradicional da nossa
legislação em relação aos profissionais de nível superior. Quanto à sua constitucionalidade e juridicidade, nenhuma restrição a fazer.
Isto posto, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1978.- Daniel Krleger,l'residenteCunha Lima, Relator - Wilson Gonçalves- Mattos Leão- Helvidio Nunes
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à
- Otto Lehmann - Italivio Coelho - Leite Cbaves.
publicação. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretário.
PARECER N• 1.035, DE 1979
São lidos os seguintes.
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Lenoir Vargas.
Com o projeto em exame, pretende o ilustre Senador Vasconcelos Torres.
incluir no uQuadro de Ativídades e Profissõ_~~~·, anexo à Consolidação das
Leis do Trabalho, as Categorias de Administrador de Empresas e de Administrador Público.
O Autor justifica a proposição sob o fundamento de que a atual expressão "Técnico de Administração", adotada pela Lei n• 4.769/65, que disciplinou o exercício da ativJdade, é imprópria, porquanto exprime "a idéia de uma

REQUERIMENTO N• 505, DE 1979
Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal
O senador que este subscreve, com apoio do Regimento, requer à Mesa
lhe sejam fornecidas as seguintes informações:
a) qual o montante do trabalho dos senadores, em 1979, atê 30 do cor·
rente m~s. com referência ao número de projetes apresentados, discursos proferidos, pareceres a relatados, requerimentos, indicações, discussões de projetes, apartes dados, questões de ordens, reclamaçõesj desarquivainentos·, pedi-
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dos de inforrit8.ções e tudo mais que represente a atuação do senador no plenãrio e nas comissões do Senado.
b) que esses dados lhe sejam fornecidos no dia da última sessão do corrente ano.
Sala das Sessões, 16 d_e novembro de 1979.- Senador Dirceu Cardoso.
REQUERIMENTO N• 506, DE 1979
Exrno~

Sr. Presidente do Senado Federal.
Com apoio no Regimento da Casa, o Senador que este assi,na, requer à
Mesa lhe sejam fornecidas as seguintes informações:
a) relação das mensagens presidenciais solicitando autorização do Senado para consolidação das dívidas de municípioS para efeito de empréstimos,
nos meses de agosto, setembro, outubro c novembro do corrente ano:
b) relação de pedidos da Presidência -da República de autorização para
empréstimos aos Estados nos meses de agosto setembro, outubro, novembro
do corrente ano:
c) relação das solicitações para abertura de crédito suplementar ao Governo do Distrito· Federal, durante o ano de 1979.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1979.- Senador Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os requerimento lidos serão
remetidos à Comiss_ão_ Diretora.
Sobre à mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidos os seguintes.

REQUERIMENTO N• 507, DE 1979
Nos termos Legimentais, requêiro- trài1Scrição· nos AÍÚ:tis do Senado Fe-

deral do artigo ínlitulado "Mestre, companheiro e amigo", de autoria de
Austregésilo de Athayde, publicado no COrreio Braziliense de 15 de novembro de 1979.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1979.- Senador Henrique de La
Rocque.
REQUERIMENTO N• 508, DE 1979
Nos termos regimentais, requeiro rransctiÇâó-nos Anais do Senado Fe-

Novembro de 1979 ·

Professor emérito, homem profundamente vocacionado para o serviço
da sociedade, o Ministro do Planejarnento. em que o têcnico e o Administrador aliam-se em feliz síntese, investiu-se naquele comando determinado a extirpar do País a inflação, sem nos levar a cair do perigo oposto: a depressão,
socialmente tão perniciosa-quanto o galope inflacionário combatido.
Compatibilizar a luta contra a deterioração do trabalho - e nisto se re~
sume a obra solapadora da inflação - com o crescimento econômico sadio
pass.ou a ser o terrível desafio .com que se defrontou o Ministro Delfim Netto.
E ele o assumiu, com a enérgica resolução que sabe imprimir a sua ação de
homem público. O resultado de sua firmeza, os frutos de sua estratégia já começaram a ser colhidas - eis o que aporita a queda da taxa inflacionâria registrada em outubro.
Esse resultado renova e revigora a confiança que a Nação deposita na
alta competência do Ministro Delfim Netto. E, de certo, não será frustrado
em suas expectativas.
São ârduas as condições em que o Miilistro do Planejamento está travando a sua luta de morte contra a inflação sem provocar a desaceleração do desenvolvimento económiCo. A nosSa economia está operando com elevadas taxas de ocioSidade. Ela é irriensa na agricultura, tão grande que não foi sequer
quantificada. Na indústria de bens de consumo a capacidade ociosa é de cerca
de 20%, na indústria de bens de capital o índice oscila entre 40 e 50%. Isto
qüer dizer que as nossas forças produtivas não estão trabalhando a plena carga. Sabe o Ministro que o instrumento para corrigii-.tão graves anomalias está
no aume-nto dã deillailáa interna. Nesse quadro insere-se a nova política salã.rial, elaborada com o propósito de acionar aquela demanda através do aumento da capacidade real de compra dos consumidores que emprestam ao
pr'ogresso económico O concurso do trabalho. Por outro lado, a política agrícola já posta em execução pelo Professor Delfim Netto ao tempo em que ocupava a pasta da Agricultura, além de assegurar uma boa oferta de alimentos,
fato r preponderante para a contenção da carestia, facilitará a acumulação industrial.
É da maior importância salientar- que a estratégia do Ministro Delfim
Netto não está destinada a provocar efeitos sociais indesejâveis. A lógica in~
terna de suas opções exclue esse risco~ Na medida em que estimula o crescimento da demanda, esta passa a exercer pressões sobre a oferta de produtos,
redinamizando~se a produção. E: possível que nesse esquema possam surgir
distorções, mas além de temporárias serão corrigíveis. E a vigilância do Mi~
nistro Delfim Netto aí está, para garantia da recuperação da ordem econôrnica, garantia indispensãvel à paz social e à evolução política da nacionalidade.

deral do discurso pronunCiado pelo Presidente da Academia Brasileira deLetras, Austregésilo de Athayde por ocasião da entrega do título .. Empresário
do Ano ao Senhor Roberto_ Marinho e do discurso de agradecimento do homenageado.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1979.- Senador Henrique de La
Rocque.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (AleXandre Costa):.... De acordo com o artigo
233, '§ 19, dO-Regimento Interno, os teqüêrimentos serão publicados e submeO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com murta
tidos ao exame da Comissão Diretora.
honra, nobre Senador.
Há oradores inscritoS:
Concedo. a palavra ao no_bre Sr. Senador Henrique de La Rocque.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, congratulome com V. Ex' na hora em que o País enfrenta tantas dificuldades, acentuaO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Lê o seguinte
damente no campo econômico-financeiro, e nós temo$ que destacar, chamar
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
a atenção mesmo, para o esforço que se faz no sentido de corrigir estas disRevelou a Fundação Getúlio Vargas que a Taxa Inflacionária no mês de
torções e dar ao País o equilíbrio de que ele necessita. Sabe V. Ex.', que é um
outubro recém-findo, situou-se em 5,2%, se recordarmos que em setembro
estudioso desses assuntos, que País que não tem a sua economia equilibrada e
aquele índice atingiu a casa de 7,7%, temos como evideQte que a luta contra a
muito menos as suas finanças, é País realmente em grandes dificuldades; em
explosiva expansão do surto inflacionário começa a apresentar saldo positivo
grandes dificuldades acentuadamente para o seu povo, e no nosso caso, para
a favor do Governo.
.u-m povo de população tão grande e na sua maioria, uma população pob!"e.
Esse saldo é tanto mais expressiVo Quaitdo se tornou público e notório
Congratulo-me com V. Ex' por trazer ao Senado essas notícias, essas inforque o Governo dava como perdida esse ano, a batalha contra a inflação. Os
mações.
continuados reajustes dos preços intei-naciÕ[lais dO petróleo, os gastos públicos ainda não controlados e a frustração das últimas safras agrícolas bloqueaO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -MA)- Nobre Sevam o's esforços governamentais, juStificando aquela inquietante previsão. nador Gabriel Hermes, o aparte de V. Ex•, sem dúvida. estimula o orador e
O Governo anterior, preocupàd"o por imposição. Histórica Coin Os lhe dâ. Certeza de que a temática trazida a debate é, realmente, oportuna, neste
problemas políticos, legou ao Governo afual uma "pesada herança. Her3nça instante em que todos se ocupam sobremaneira com a situação econômicotanto mais dramática porque, ampliada pela conjuntura internacional, cujo Iinanceira do País. E diZia há pouco ao nobi-e Seilador Luiz Cavalcante que
negativismo-tem suas origens na crise ener.Sética-rnundial. E dr-ástica tam- esSas considerações eu as fazia com o seu. consetirnento, pOrQue, estando ele
bém, porque a expansão inflacionária que já é de 63,2%, se não for contida em plenário, de maneira alguma teria tanta audácia sem que o eminente mespoderá, mais cedo ou mais tarde, comprometer o próprio processo de reim- tre nesse terreno conseiltisse que, embora com precariedade. nós debatêsseplantação da ordem democrática, na "qual se empenha o Presidente João Fi- mos aquilo que pretendíamos fazer no Plenário do Senado da República.
gueiredo.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um aparte?
Se, a partir de um-~certo nível, a inflaçãO é desestabilizadora de qualquer
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - Com o
regime, torna-se patente que a·süa fo-rça corrosiVa não poupará os per[odos
de transição como o·que estamos viveildo. Gove'rnante capa·z, o Presidente da maior prazer, eminente colega.
República compreendeu que o perigo que poderá ameaçar o seu projeto deO Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Eminente colega, perdoe-me
mocratizante não procede propriamente da área política, mas do aturdimento inten:ompê~lo, mas a oportunidade é esta, agora. em vista das....
social forjado pela inflação. Com esta-coiisdêli.cia clara- e inequívoca, Que reO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - Muito
vela suas qualidades de estadista, entregou o comando da Economia Nacioobrigado nobre Senador, é um prazer grande.
nal ao Ministro Delfim Netto.
H
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O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- ... tão lisonjeiras e, confesso,
tão agradáveis referências à minha pessoa.
Infelizmente, caro colega- infelizmente para mim, felizmente para V.
Ex'- não participo do otimismo de V. Ex• Ainda anteo~tem, em São Paulo,
foi o próprio Ministro Delfim Netto quem declarou que o maior responsável
pela inflação brasileira é o Governo. Ora, é_ o Governo que vai continuar administrando os negócios públicos, como, aliás, não poderia de~xar de ser, embora o Governo agora, neste particular, chame.se Delfim Netto. E tenho razões para não ser otimista, nobre colega. f: que, nos últimos 20 anos, o ponto
mais baixo da inflação, se não me falha a memória, ocorreu, em 1973, quando
ela atingiu apenas a 15,5%; daí pafa cã- a inflação vem numa ascendência
constante, atê que, jã no fim de outubro, alcançou 56,5%,~nos dez primeiros
meses do ano. Então, para que emplaquemos 0 novo ano com inflação de
70%, basta que nesses dois útimos meses restantes a-íiJJlação seja, em cada um
deles, de 4,3%, O que a esta altura ê um otimismo exageradíssimo.
Diante desse quadro. não podemos deixar de dar razão àquele humorista
que diz grandes verdades de forma zombeteira, Millôr Fernandes. Segundo
ele, .. A inflação brasileira desafia uma antiga lei natural: Tuto que sobe desce". Obrigado a V. Ex•
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Muito grato. nobre Senador, nós ouvimos sempre, sem qualquer exceção nesta Casa, a
sua fala, qualquer que ela seja. E em se tratante da _área concernente ã economia, no que concerne às finanças, V. Ex•, o Senador José Lins e o nobre Senador Roberto Saturnino são indiscutivelmente grandes conhecedores da matêria. O que o modesto Senador pelo Maranhão pretendeu assinalar, dando à
notícia um colorido de otimismo, foi que houve um declínio entre a inflação
constatada no mês de setembro, e a inflação concretizada no mês de outubro.
E os dois números nos dão a idéia de que caminhamos- pelo menos é o
desejo da Nação inteira- para, irmanados, consé8Uirmos de alguma forma
detê-la, porque não há opinião divergente de que ela é o grande cancro social
e político da Nação brasileira. Muito grato a V. Ex'
Estas considerações as formulamos, no instante em que as cifras negras
do desânimo a todos dominam, cabendo-nos dizer algo que, não sendo quimera, retrata o esforço-do Governo que busca na seriedade da sua conduta
política econômicã, fi-nanceira e social a- soiuÇão consciente para melhores
dias à Pátria.
Não devemos retardar os nossos melhores aplausos ao Presidente Figueiredo, pela escolha do ilustre Ministro Jorge Alberto Roffieiro, para integrar a corte castrense, na vaga aberta pela aposentadoria do exemplar Ministro Waldemar Torres da Costa. O novo membro do STM, foi empossado no
dia 12 do corrente, carregando as tradições da família, pois que filho é do Desembargador Ovídio Romeiro, que exerceu conl brilho as funções de Magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então Capital da República.
E estas responsabilidades aumentam mais, de vez que se integra em um venerando Tribunal, do qual foi Juiz também, seu irmão, mestre de todos nós,
João Romeiro Neto.
Sem dúvida, conhecedor profundo, sobretudo da Processualfstica Penal,
se desempenhará com a mesma segurança com que se conduziu em um dos
Tribunais de Alçada do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, passo às mãos honradas de V. Ex•, neste instante, dois requerimentos de transcrição de documentos que, como manda a prescrição regimental, serão examinados pela Mesa. Um é concernente a um artigo de
Austregésilo de Athayde, quando comenta os 80 anos do Ministro José Rabelo, aposentado do Tribunal Federal de Recursos~
O Ministro José Rabelo, jornalista, grande ?dyogado, ex-Minis_tro dessa
Corte de Justiça Brasileira -o Tribunal Federal de Recursos- pa_gou por
muitos anos no exílio a sua fé de democrata. ·
No momento em que Deus permite que ele complete 80 anos, Austregésilo de Athayde houve por bem dedicar-lhe um artigo: O Mestre, Companheiro e Amigo- onde enaltece as qualidades do assessor jurídico dos Associados.
Requeremos também a transcrição dos discursos de Austregésilo de
Athayde, e a resposta do Dr. Roberto Marinho quando, diretor das Organizações Globo, recebeu da Associação Comercial do Rio de Janeiro o título de
empresário do ano.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muita
satisfação.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Realmente, a Imprensa de ontem divulgou a íntegra do discurso com que o Acadêmico Austregésilo de
Athayde se dirigiu ao Dr. Roberto Marinho, em razão da sua escolha como

Sábado 17 6003

empresárío do ano, escolha procedida peJa Associação Comercial. E aquele
ilustre intelectual, Presidente da Academia Brasileira de Letras, fez questão
de ressaltar que a ascensão de Roberto Marinho ao comando da empresa jornalística deixada pelo inolvidável Irineu Marinho, se fez quando ele tinha
apenas 20 anos, constituindo a sua d'!Signação num desafio ao seu talento e a
sua competência que então se auspiciavam como dos mais com promissores, e
que tiveram comprovação nos dias seguintes, com a extraordinária ampliação
de O Globo. hoje atuando em todas as faixas da comunicação social.
0 SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA_ MA)_ Nobre Senado r Mauro Benevides, V. Ex', com acerto, assinalou que Roberto Marinho
aceitou 0 desafio do destino.
Quando Irineu Marinho fundou O Globo, poucos meses depois Roberto,
surpreendido com a morte do pai, com a ajuda posterior de Ricardo e Rogério, construiu e aí estã exposto ao País e a serviço da Pátria um dos com piexos industriais de comunicação mais poderosos que a América Latina conhe.
ce.
Foi quando, na Rua Bitencourt da Silva, num prédio antigo que agasalhava a redação de O Globo. de mangas arregaçadas, dirigindo uma redação
de jovens, mas jâ experimentados jornalistas, ele iniciou a sua grande jornada
que permitiu, hoje, ser, realmente exemplar e admirado pelo mundo inteiro.
Solidário com ele, desejo, Sr. Presidente, como assinalei, requerer a
V. Ex•, submetendo ao exame da Mesa Diretora, as duas transcrições que solicito.
~por fim, sei que V. Ex' é um homem emotivo, conhecendo V. Ex~ hã
muitos anos, sei que vai se emocionar, porque, na realidade, o fato a mim
chocou brutalmente: a morte de Arnaldo Cerdeira, que chegou ao meu conhecimento exatamente ontem.
Arnaldo Cerdeira foi nosso companheiro, e foi também companheiro do
eminente Presidente Alexandre Costa, tantos anos, na Câmara dos Deputados. Ele esbanjava, a ma.ncheias, o estoque permanente da bondade e da
cordialidade que possuía o seu coração.
Presidente da ARENA de São Paulo, exatamente nesse posicionamento
tão importante, sentiu o peso do AI-5 e teve os seus direitos políticos cassados. Jamais se conformou com a medida e passou a ser um homem triste e sofrido, e a morte o levou, sem dúvida, com esta mágoa que os seus amigos choram e lastimam atê o dia de hoje.
Desejava que V. Ex•, Sr. Presidente, como manifestação minha e de colegas nossos, transmitisse a sua família a nossa palavra de saudade a quem por
mais de vinte anos representou tão bem São Paulo na Câmara dos Deputados.
Muito grato a V. Ex• pela atenção com que, presidindo os trabalhos,
permitiu que disséssemos o que precisávamos neste instante proferir na Câmara Alta do País. (Muito be'll!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Roberto Saturnino, por ces~_~o do nobre Senador Leite Chaves.
OSR. ROBERTO SATURNINO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Através da Mensagem n•
187, de 1979 (n' 343(79, na origem), o Senhor Presidente da República submeteu ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de
ser o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a elevar, em setecentos e noventa milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove
cruzeiros. o montante de sua dívida consolidada, e, ainda, a garantir empréstimo da Empresa de Saneamento do mesmo Estado, atuando nas operações,
como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, o Banco do Estado
de Mato Grosso S.A.
·
A ComissãO de Economia. no exaine da matéria, através do Parecer n9
893, de 1979, concluiu pela apresentação de projeto de resolução, autorizando as operações e, por engano, ao se referir ao agente financeiro, mencionou
o "Banco do Estado de Mato Grosso do Sul S.A." e não o "Banco do Estado
de Mato Grosso S.A.", como consta da docuroentaçâo que instruiu todo o
processo. O equívoco foi repetido nas demais fases de tramitação da matéria,
inclusive no texto final que foi promulgada a Resolução n9 98, de 13 de no,
vembro corrente.
Tratando-se de inexatidão material devida a lapso manifesto, cuja correção não importa em alteração do sentido da matéria, a Presidência determinou providências a fim de sanar o erro apontado, com a edição de novos autógrafos e conseqüente republicação daquela resolução.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, projeto de lei
que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
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15 lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 347, DE 1979
''Extingue o confisco sobre o café."
O Congresso Nacional decreta:
Art. f'i' Sobre a exportação e comercialização de café incidirão apenas
os impostos e taxas convencionais, sendo defesa a cobrança de qualquer ouM
tra taxa, inclusive a ucota de contribuição'', mais conhecida por confiscO
cambial.
Art. 29 Revogam-se a disposições em contrário.
Justlflcaçilo
O confisco sobre o café foi, inicialmente, justificado como t~ndente a assegurar os preços internacionais e a desestimular a monocultura agrícola no
·
País.
Na verdade, o seu efetivo estabelecimento decorreu do interesse da
União em dispor de uma importantíssima fonte de receita, ao arrepio da lei,
tendo como escusa a alegação dos grandes resultados da cafeicultura durante
o Hboom" do café no Brasil.
Essa política ternlinou por inverter a posição do Brasil como grande proM
dutor de café.
Basta dizer que o ano de 1900 concorrfamos com 74% da produção mundial; essa participação, hoje, ê de 18%, em queda acelerada. Internaciona!M
mente, somos considerados exportadores residuais.
No setor do café reproduzimos o mesmo erro verificado no tocante à
borracha.
De produtor exclusivo no mundo chegamos a uma posição de penúria.
Isso porque forçando a valorização da borracha no mercado internacional es~
timulamos por tal sorte a concorrência que dela nos tornamos vítimas.
Somente a eliminação do confisco poderâ restabelecer uma melhor po·
sição do Brasil no tocante ao café.
Isso mesmo a longo prazo, pois o parque cafeeiro que em 1960 era de
5.000 milhões de pés não alcança hoje, sequer 1.900 milhões.
O café construiu cidades, às centenas;
O confisco c:stâ gerando favelas, aos milhares.
O País, hoje, além de contar com uma indústria de futuro promissor, dis·
põe já de uma agricultura assaz variada, onde a soja encontrou apreciável
campo de desenvolvimento.
Por outro lado, foi grave erro pensar que a frente agrícola nacional so·
mente se desenvolveria com subtração das áreas tradicionalmente reservadas
ao café.
Um exemplo basta para mostrar o engano. No Paraná, a área cafeeiraja·
mais ultrapassou de 7.000 km 2 • O Estado, entretanto, conta com a ex.tensão
de 200.000 km 2 • O mesmo- ocorre com: oS demais Estados produtores.
Os Estados Unidos, que são o maior produtor de soja no Mundo, jamais
cometeriam o erro de forçar a valorização internacional do produto. Bem ao
contrário é o que fazem: forçam a baixa quando se eleva a produção dos conM
correntes.
Ao tempo em que esmagamos a cafeicultura, mantemos uma autarquia,
-O IBC ...... , extremamente dispendiosa, já sem finalidade, gastando por ano
o valor de uma em cada três safras de café.
Esse é o momento da supressão do confisco, s~ quisermos fazer alguma
coisa pelo País.
A Cafeicultura esmagada adquiriu consciência de classe e se vem reunin·
do constantemente no legítimo direito d~ s~a so.brevivência. A meta ê uma só:
eliminação integral do CONFISCO.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1979. - Senador Leite Chaves.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, de
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zeiros), o limite concedido ao Governo do Distrito Federal para promover a
abertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, PresiM
dente - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 1.036, DE 1979
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 329, de 1979-DF,
que eleva, em até CrS 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), o
limite concedido ao Governo do Distrito Federal para promover abertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente.
O Seriado Federal decreta:
Art. I• 1:: elevado, em até Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), o limite fixado para abertura de créditos suplementares pelo artito 8'i',
item I, da Lei n'i' 6.599, de l'i' de dezembro de 1978, que estima a receita e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exercício de 1979.
Art. 2'i' Para o atendimento dos créditos suplementares a serem abertos
no limite autoriZado por esta Lei, serão utilizados recursos provenientes do
excesso de arrecadação previsto para o presente exercício, de operações de
crédito e de transferência à conta da União, na forma do § 3'i' do artigo 43 da
Lei n' 4.320, de 17 de março de 1974.
Art. J'il Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõeS em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A redaçi!o final lida vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. }fil-Secretário.
É tido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 509, DE 1979
Nos -termm do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediâta discussão e Votação, da !edação final do Projeto de
Lei do Senado n• 329, de 1979-DF.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1979.- Mauro Benevides, Murilo
Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Aprovado o requerimento,
passa-se à imediata apreciação da redação final anteriormente lida.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaroMa encerrada.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Sanção.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Sobre a mesa, requerimento
que serã lido pelo Sr. l'i'~Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 510, DE 1979
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado do artigo intitulado "Plano de Desenvolvimento do NorM
deste: mais uma tentativa'', de autoria do Professor Luiz Gonzaga F. Mota,
publicado no Jornal O Povo. do dia 7 de novembro de 1979.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1979 -Senador Mauro Benevldes.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com o artigo 233,
§ I 'il, do Regimento Interno, o requerimento serã publicado e submetido ao
exame da Comissão Diretora.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.

Economia e de Finanças.

Eunice Michiles- Almir Pinto- Jessê Freire- Cunha Lima ...... MoaO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O projeto que vem de ser cyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Pedro Pedrossian- Josê
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Richa- Evelâsio Vieira- Lenoir Vargas- Tarso Outra.
Sobre a mesa, redação final que serâ lida pelo Sr. 1•-Secretârio.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estã finda a Hora do Expediente.
P lida a seguinte
PARECER N• 1.036, DE 1979
da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 329, de 1979-DF.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'
329, de 1979-DF;que eleva, em atê Cr$ 2.000.000.000.00, (dois bilhões de cru-

Passa-se à

ORDEM DO OlA
Item I:
Discussão; em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n' 864, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n• 190, de 1976 (n' 3.044/76, na Câmara dos
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11 a seguinte a redação final aprovada

Deputados), que introduz parãgrafo no art. 84 da Lei n• 4.215, de27
de abril de 1963, excluindo da incompatibilidade prevista no caput
do artigo os Vice-Prefeitos Municipais.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1979, querevoga o item VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada como definitivamente aprovada, de acordo com o art. 359
do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção.

O Congresso N acionãl decreta:
Art. I • É revogado o item VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário.

E a seguinte a redação final aprovada.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1976 (n•
3.044/76, na Câmara dos Deputados), que Introduz parágrafo no art.
84 da Lei nO 4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da Incompatibilidade prevista no caput do artigo os VJce-Prefeitos Municipais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 84 da Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo, numerado. como§ 19, renumerando-se para
§ 29 o atuai parágrafo único:
"Art. 84.
. ......................................... .
§ I., A incompatibilidade prevista neste artigo não atinge o
advogado eleito Vice-Prefeito Municipal, ao qual se aplica, no entanto, o impedimento de que trata o inciso III do art. 85 desta Lei!'
Art. 2'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 2:

Discussão, em turno único, da·Redação Final (oferecida pela
COmissão ~e Redação em seu Parecer n9 868, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n'? I04, de 1978, do Senador Orestes Q uércia que
acrescenta parágrafo único ao art. 476 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Em discussão a redação· final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, de conformidade com .o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E a seguinte a redaçáo final aprovada

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 4:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comfssão de Redação em seu Parecer n• 867, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n9 107, de 1979, do Senador Franco Montoro, estabelecendo que a atualização de tributos não poderá exceder o
indice oficial da correção monetária.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. A
redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento
Interno.
A matêria vai à Câmara dos Deputados.
E a seguinte a ~edação final aprovada
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1979, que
estabelece que a atualização de tributos não poderá exceder o índice
oficial da correçilo monetária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Acrescente-se ao art. 97 da Lei n• 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributârio Nacional), o seguinte parâgrafo:
"Art. 97. . .......................................... .
§ 39 Em cada ano, a atualização do valor da base de cálculo
não poderá exceder o índice da correção monetária estabelecido
pelo órgão competente do Governo Federal.,.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item S:

Discussão, em tur_no único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 865, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n'? 168, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
altera o art. 42 da Lei das Contravenções Penais, a fim de aumentar
a multa pecuniária ali prevista.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 104, de1978, que
acrescenta parágrafo dnlco ao art. 476 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

Em discussão a redação filial, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada como definitivamente aprovada, de acordo com o art. 359
O Congresso Nacional decreta:
do Regimento Interno.
A matêria vai à Câmara dos Deputados.
Art. 1• O art. 476 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto~lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, pas~a a vigorar acrescido do
~ a seguinte a redação final aprovada
seguinte parágrafo único:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1979, que
Art. 476.
• ......................................... .
altera o art. 42 da Lei das Contravenções Penais, a fim de aumentar a
Parágrafo único. Ao retornar ao trabalho, o empregado acimulta pecuniária ali prevista.
dentado que esteve em gozo de auxilio~doença e foi considerado reO Congresso Nacional decreta:
cuperado ou reabilitado para o exercício profissional, não poderá
Art. I• O art. 42 do Decreto-lei n• 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei
ser dispensado pelo prazo de 1 (um) ano, salvo se cometer falta gradas Contravenções Penais), passa a vigorar com a seguinte redação:
ve, devidamente apurada nos termos desta Consolidação."
"Art. 42.
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pena - Prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa,
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
de dez a vinte salários de referência."
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 3:

Discussão, cm turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 869, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n9 33, de 1979, do Senador Marcos Freire, querevoga o item VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
·
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
nos termos do~ art.3$ doRegimen~Jnterno.---A matéria vai à Câmara dos Deputados.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'>~ Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 6:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 866, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n• 217, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
acrescenta item V ao art. 48 do Código Penal, para considerar cir~
cunstância atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor
abandonado.

Em discussão a iedação final. (Pãusa.)
Não havendo oradores, declaro~a encerrada.

6006 . Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, de confor·
midade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
11 a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 217, de 1979, que
acrescenta item V ao art. 48 do Código Penal, para considerar circunstância atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor abandonado.

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. t• O artigo 48 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
passa a vigorar acrescido de item V, com a s~guinte redação:
"Art. 48. . .......................................... .
V) ter sido o agente menor abandonado, desde que primârio."

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 7:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 863, de 1979), do Projeto
de Resolução n' 99, de 1979, que suspende a execução do§ lO do art.
212 e do art. 215, ambos da Lei n' 1.125, de 27 de outubro de 1971,
que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a modificação
introduzida pela Lei n• 1.138, de 23 de junho de 1972, do mesmo
município.
Em discussão a redação final, em turno _único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicita_ndo a palavra, declaro encerrada a
.
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à- promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n• 99, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VII, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Suspende a execução de§ 1• do art. 212 e do art. 215, ambos da
Lei n• 1.125, de 27 de outubro de 1971, que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a modificação introduzida pela Lei n9 1.138, de
23 de junho de 1972, do mesmo Município.
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Altera a redação do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de
1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 42 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente
não terâ direito a mais de um voto, qualquer que seja o número de
suas quotas-partes.
§ 19 Não será permitida a representação por meio de mandatário.
§ 29 QUando o número de associados, nas cooperativas singulares, exceder a 3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os
mesmos sejam representados, nas Assemblêias Gerais, por delegados que tenham a qualidade de associados no gozo de seus direitos
sociais e não exerçam cargos eletivos na sociedade.
§ 311 O estatuto determin.arã o número de delegados, a época e
forma de sua escolha por grupos seccionais de associados de igual
nú.mero e o tempo de duração da delegação.
§ 49 Nas cooperativas singulares, em que seja inferior a 3.000
(três mil) o número de associados, e existam desses cuja morada diste mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) da sede, admitir-se-â a delegação, definida na forma do parágrafo anterior.
§ 511 os-associados, integrantes de grupos seccionais, que não
sejam deleg!idos, poderão comparecer às Assemblêias Gerais, privados, contudo, de voz e voto.
§ 611 As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem
sobre todas as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos,
constituem objeto de decisão da Assembléia Geral dos associados."
Art, 211
Art. 39

ESta: Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 9:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll
267, de 1976, do Senado Itamar Franco, que estabelece critérios
para a aprovação de projetes florestais e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n•s 589 a 591, de 1979, das Comissões:
-de Consdtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Agricultura, contrário; e
- de Finanças, favorãvel.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 9 de novembro corrente, tendo a discussão adiada a requerimento do nobre Senador Itamar Franco.
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da deTem a palavra o nobre Senador pirceu Cardoso.
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 9 de maio de
1979, nos autos do Recurso Extraordinário n' 81-950-9, do Estado do AmaOSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do
zonas, a execução do§ }9 do art. 212 e do art. 215, ambos da Lei n9 1.125~ de
27 de outubro de 1971, que instituiu o Código Tributário de Manaus, com a ora4or.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria do nobre Senador Itamar Franco, ausente do plenário por
modificação introduzida pela Lei no 1.138, de 23 de junho de 1972, do mesmo
circunstâncias superiores, é um projeto de lei do Senado que estabelece conmunicípio.
dições e critérios para os projetas florestais que vêm sendo executados no
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 8:
País.
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado
Este projeto tem para aqueles que defendem a fauna, para aqueles que
ao Projeto de Lei da Câmara-no 21, de 1979 (no 1.328/75, na Casa de lutam em defesa da ecologia, uma significação profunda.
origem), que altera a redação do art. 42 da Lei no 5.764, de 16 de deAs massas florestais homogêneas que o Brasil tem plantado, Sr. Presizembro de 1971, tendo
dente, não abrigam nenl_tuma ave e nenhum animal; as massas florestais de
PARECER, sob n• 862, de 1979, da Comissão:
eucalipto, homogêneas, são florestas tristes, porque nelas não se ouve um
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
canto de pássaro, de ave e nem um vôo de uma ave assustada. São florestas
tristes, Sr. Presidente.
Em discussão o substitutivo, ém turno suplementar. (Pausa.)
E o nobre Senador Itamar Franco estabelece, no art. 19 do seu projeto
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
que pelo menos 10% de essências florestais regionais, nativas, serão plantaEncerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente
das, serão respeitadas, resguardadas nesses maciços florestais .
. adotado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
Sr. Presidente, o Brasil hoje conta com 3 milhões de hectares de florestas
A matéria voltarã à Câmara dos Deputados.
de eucaliptos - isto, o Senhor Vice-Presidente da República anunciou
segunda-feira -última, no Seminário de Energia, realizado no Itamaraty, cuja
E o seguinte o substitutivo aprovado
palestra tive oportunidade de ouvir. S. Ex• comunicou que o Brasil, contando
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
com 3 milhões de hectares de florestas de eucaliptos, precisa no mínimo de 6
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, d~ 1979 (n' 1.328/75, na milhões de hectares. o dobro para poder dar curso satisfatoriamente ao ProCasa de origem).
grama do Álcool, porque 3 milhões de hectares de florestas de eucaliptos não
Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte:
bastam, não são bastante para o Programa do Álcool.
O Senado Federal resolve:

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Pois bem, Sr. Presidente. Leio no manual distribuído na última sessão
pelo Sr. Ministro das Minas- e Energia que o Brasil conta hoje com SOO mil
hectares de florestas de eucaliptos plantados.
Sr. Presidente, vemos, por exemplo, na Amazônia, terra onde a floresta
heterogênea, mas supinamente heterogênea, que ela estâ sendo derrubada
para ali se plantar floresta homogênea, que ela jâ rejeitou em vârias outras
oportunidades. Inclusive, Sr. Presidente, na tentativa de Ford, de implantar
em Belterra, em Fordlândia, floresta homogênea de seringueiras, vimos que a
Amazônia matou no fim de pouco tempo essa floresta, porque ê contra a homogeneidade das espécies vegetais. Lâ estamos tentando, Sr. Presidente, na
segunda tentativa em larga escala, no plano de Jari, a homogeneização não da
seringueira, mas da gmelina, a-través de um plano daquele norte-americano
que ali está desenvolvendo o Plano Jari, a fim de extrair a celulose dessa n.ova
espécie vegetal, numa tentativa de homogeneização da floresta supinamente
heterogênea que é a floresta amazônica. ~ uma tentativa que _pode lograr o
efeito industrial para a qual estâ voltada, mas pode também fracassar, como
Ford fracass_ou em Belterra, na Fordlândia, com a plantação_da seringueira,
cujo mal atacou o cone de germ_inação das seringueiras, e em Poucos an·os ele
teve que abandonar aquela larga e extensa tentativa feita à êpoca do,Estado
Novo.
Assim, Sr. Presidente, nós que percortetnõS de avião os nossos estados,
sobrevoamos, ou corno diz Guimarães Rosa "Passovoamos" sobre os grandes maciços homogêneos de eucaliptos, vemos que a floresta mais triste que
existe sobre a terra é a floresta de eucaliptos. Hoje, no roeu estado pequeno, já
existem alguns milhares de hectares plantados de eucaliptos, na zona norte do
estado, maciços da Vale do Rio Doce e da Aracruz Celulose, de onde elas estão extraindo a matéria-prima para a celulose.
Sr. Presidente, se não plantarmos dentro desses maciços florestais de eucaliptos, se não conservarmos ou- Plantarmos mi:smo, Sr. Presidente, espécies
vegetais nativas, afugentaremos os pássaros, as aves e os Pequenos animais,
pois ninguém vive debaixo da floresta de eucaliptos, ninguém, por causa da
exalação do cheiro característico da essência dessa planta.
Assim, Sr. Presidente, o projeto do nobre Senador Itamar Franco é dos
mais objetivos, mais justos e merece o nossO apoio. Quero crer que a nobre
Bancada da ARENA, hoje dirigida por aquela figura singular, magnífica de
José Lins, vá emprestar também o seu apoio ao projeto de Itamar Franco,
que manda que se conservem, ou manda que se plantem 10% dos maciços homogêneos florestais deste País com essência nativa.
Sr. Presidente, a ARACRUZ INDUSTRIAL, no meu Estado, conserva
uma clareira no seu maciço de eucaliptos com plantas nativas, onde nós assistimos as descidas das aves, dos pássaros e o passeio de pequenos animais. A
floresta de eucaliptos, nem cobra penetra no seu mundo, exalando aquele
cheiro característico.
- -Assim, se não exigirmos que os reflorestamentos se façam com uma faixa, com uma clareira, com um maciço de essências florestais, nós estaremos
eliminando, dentro do nosso País, as nossas aves, os nossos pássaros e~os nossos pequenos animais, afugentando-os com a floreSta verde de eucaliptos, que
é a mais triste floresta que já vimos.
No dia 10 do mês próximo, terei o prazer de passar -3 dias n3. reserva florestal de Soretama, no Município de Unhares, no norte do meu estado, para
ver o que os meus olhos viram somente no tempo de criança. Ver os pequenos
animais e os grandes carnívoros devoradores, Sr. Presidente, naquele maciço
florestal, mas de essências naturais da zona, entr~ as perc;>bas, aroeiras, jequitibás, araçâs e outras árvores naturais ali conservadiS. V-amos ver todas as
aves existentes no norte do estado. Vamos vCr a-3rlti,-a PaCa e a capivara; vamos ver a onça ejaguatirica. Vamos ver, Sr. Presidente, todos os animais que
habitam aquela ãrea.
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meio do maciço das florestas de eucalfptos que, na expressão de três milhões
de hectares, se disseminam pelo territórío desta Nação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!).

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra, para
discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lins.

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERX PUBUCADO POS·
TERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Continua em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar mais da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
O _projeto serã arquivado.
Constará em ata o voto -contrário do Sr. Senador Dirceu Cardoso, contra o voto da Bancada do MDB.
O Sr. Dirceu~Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, me permita. O
projeto foi aprovado ou rejeitado?
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -

Rejeitado.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, quero que conste
em ata que o projeto foj rej"eítad_o_ cOm o voto do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O projeto está rejeitado com o
voto do MDB.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- De acordo com o Regimento
não há mais nada a se discutir sobre o aSsUnto. O projeto foi" rejeitado com
uma declaração de voto do Senador DirceU Cardoso.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, a Liderança do
MDB está pedindo verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -

Diz o Regimento:

.. Não será admitido requerimento de ·verificação se:
ã)- AlgUm Seriado r jã houver usado da palavra para declaração
de voto."
Foi o caso tíJ?icO do Semidor- Dirceu CélrdC,:so que jâ havia declarado o
voto.

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Sr. Presidente, pela ordem.
O Senador DirCeu Cãfdoso não declarou o voto, apenas levantou a mão
e disse: ' contra o meu voto". Não foi propriamente uma declaração de voto.
4

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - O Senador Dirceu Cardoso
estã no plenário" e pode confirmar se declarou ou não. Ele aipda declarou:
"contia 6-v-Oto do MDB".
- -0 Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

ES) -

Contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O Senador Dirceu Cardoso,
está afirmando que declarou o seu voto contra.

Certa ocasião, aqui falei e vou repetir agora, Sr. Presidente, que assisti na
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB -RJ) -~Pela ordem, Sr."Presidente.
reserva de Comboios, no meu Estado, as onças atacarem as tartarugas. São
Parece-me que há uma diferença nítida entre a manifestação do voto,
tartarugas marítimas, que vêm de-longe, de milhares de quilômetros, fazerem
que
fez
o Senador Dirceu Cardoso, da declaração, que é algo jusiificãvel, é o
a sua desova na areia da Praia de Comboios. São tartarugas apreciadfssimas
voto
que se declara com a justificação que o sustenta. Não foi propriamente o
pelas onças, e elas então correm sobre as tartarugas, viram-nas de pernas
para cima, e as tartarugas não podem mais andar, se locomoverem. As onças que aconteceu. O que aconteceu foi uma manifestação de voto.
devoram a unhaças as tartarugas, Sr. Presidente, impossibilitadas de andar.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Eu não justifiquei, mas declarei.
Eu assisti ao fenômeno. Vamos, agora, assistir novamente este espetâculo que
eu vi hâ muitos anos, vamOs ver a vii-ilda das tartarugas pelas onças que ali
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - O Senador Dirceu Cardoso
têm um alimento suculento e saboroso. Mas destroem tambêm o equiltbrio está repetindo. Ele declarou o voiõ_conifa e nao-há n-ecessidade de ser justifibiológico, eliminando as tartarugas que vêm ali para desovar, criar os seus fi- cado.
lhotes e voltar, depois, para as regiões de onde vieram.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Sr. Presidente, pela ordem.
Sim, Sr. presidente, quero crer que a nobre Bancada da ARENA o consiO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Pela ordem, tem a palavra o
dere, como estou considerando, um projeto justo, bem posto, que pede apenas e exige que sejam conservadas ou plantadas I'o% de essências natUrais no nobre Senador José Lins.
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.P o seguinte o projeto rejeitado

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Peço a V. Ex• que me informe se hã
alguma forma regímental própria e única para se fazer declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Não, não existe uma fórrna
única. A declaração foi essa dada pelo Senador Dirceu Cardoso.

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. II' É acrescentado ao art. 70, da Consolidação das Leis do Trabalho, o seguinte parágrafo único:

PROJETO DE LEI DO SENADO No Z67, DE 1976
Estabelece critérios para a aprovação de Projetos Florestais e dá
outras providências.

O Congresso Nacfonal decreta:
Art. }9 Os projetes de florestamento e ..teflorestamento conterão no
mínimo lO% (dez por cento) de essências floreStais regionais nativas, conforme os critêrios definidos pelos órgãos· fiderais~-_êStaduais ou municipais encarregados da política florestal.
§ I'~' A inobservância do disposto neste artigo, constatada por intermédio de vistoria técnica, além das pemllidades referidas na legislação florestal
em vigor, sujeitará o infrator ao pagãmento de multa equivalente a 20% (vinte
por cento) do custo total do projeto, de florestamento ou reflorestamento.

Art. 2~'
informações
Art. 39
1965.
Art. 49

PROJETO DE LEI DO SENADO No 355, DE 1978
O Congresso Nacional decreta:

,t o seguinte o projeto rejeitado

§ 29 A multa serâ corrigida mõnetariamenú: nos termos da Lei
de 29 de abril de 1975.
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n~'

6.205,

Os cadastramentos periódicos de propriedades rurais conterão
a respeito das florestas de domínio privado.
Fica revogado o artigo i9 da Lei n94.77l, de 15 de setembro de
Esta Lei entrarã em viB;or na data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 10:
DiscUssão, em primeircúurTIO(apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do- Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 355t de 1978, do Senador Orestes Quércia, que
acrescenta dispositivo à Con'solidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob no 602, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Em discussão o projeto, quanto -à juridicidade. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

.. Parágrafo único. O trabalho realizado em dia do repouso semanal, não compensado, será pago em triplo.':
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mü!Ier) -

Item 11:

Discussão, em primeiro turrio, (apreciação preliminar da juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado no 192, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
confere aos vendedores autónomos o direito ao 139 salário, e determina outras providências, tendo
PARECER, sob n• 617, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injurid1cídade, com voto vencido, em separado, do Senador Bernardino Viana e voto vencido
dos Senadores Franco Montara e Ra1mundo Parente.
A,_ matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 26 de outubro passado, tendo a discussão adiada, a requerimento do Senador Franco Montoro,
para o dia 31 de outubro quando, a requerimento do Senador Nelson Carneiro, teve a discussão adiada para a presente sessão.
Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas pelo Sr. 19-Secretáiio.

São lidas as seguintes

Emendas ao Projeto de Lei do Senado n9 192, de 1979.
Emenda n9
Dê-se ao art. 1.., a seguinte redação:
..Art. f9 É conferido ao Vendedor Autónomo o direito â percepção de um abono de natal, equivalente à média mensal dos salários percebidos durante o ano".
Justificação
Sala das Sessões~

(Seiã feita na tribuna)
16 de novembro de 1979.- Senador Humberto Lucena.

Emenda n9 2
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Para encaminhar a voNos artigos 49, 59 e 69, onde se lê: .. 139 salário", leia-se:· ..abono de natação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
Trata-se do Projeto de Lei no 355 j78 do nobre Senador Orestes Quércia, tal".
que pretende acrescentar ao art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho o
seguinte parágrafo único.
Justificação
(Serã feita da tribuna)
••Parágrafo único. O tiabalho realizado em dia do repouso seSala das Sessões, 16 de novembro de 1979. -Senador Humberto Lucena.
manal, não compensado, seiâ pago em triplo."
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Com a palavra o nobre Sena.
Por ocasião da sua apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça o
nobre Relator, Senador Hugo Ramos, levantou, Sr. Presidente, a questão da dor Humberto Lucena para justificar as emendas que vêm de ser lidas.
injurídicidade do projeto, sob a alegação de que o mesmo estaria despido de
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Parajustifícação. Sem retêcnica legislativa, sendo de salientar que o Prejulgado número 18, do colenvisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
dGJ Tribunal Superior do Trabalho, resolve satisfatoriamente a controvérsia
o- nobre Sr. Senador Nelson Carneiro apresentou o projeto que confere
em torno da aplicação do art. 9~' da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949.
ao Vendedor Autónomo o direito ao 139 salário e determina outras providêncfãs.
-A mim me parece, Sr. Presidente, salvo melhor juízo e data venia da douAC.onteêe que na Comissão de Constituição ~Justiça, o nobre Senador
ta ComissãO -de Constituição e Justiça, que a proposição do nobre Senador
Orestes Quêrcía o que quer é,justamen;te, transformar em lei uma linha de ju- }\_loysio:Chaves q__l!e, no finalt ~ tr~sforzylo_u no_ relator_ do vencido, argUiu inrisprudência que já foi traçada pelo Tribunal Superior do Trabalho, de vez Jllridicidàde da matéria sob a alegaÇãO de que não se poderia estender ao Venque não vejo, Sr. Presidente, em que o projeto de lei em causa incorra em in- dedor Autónomo a legislação referente ao 139 salário por não ser ele um emjt;!ridicidade, por isso, trago, em nom~ da Lid~r~~ça_ ?o M~viment~ Demo- pregado propria~ent~ dito, vez gue ele não tem vínculo de natureza permacrático Brasileiro, o nosso posicionamento fàvorávef ao- projeto do nobre Se- n~!lte con_:~ as-~mpresas em que trabalha. O seu ponto de vista foi vitorioso naquele órgão técnico, contra o VOtO, em separado, do Senador Bernardino Vianador Orestes Quércia.
·
na, que vem publicado no avulso.
Era o que tinha a dizer, Sr. :Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mijller) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprOVam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Rejeitado, contra o voto da Bal)cada do MDB.
A matéria vai ao Arquivo.

Em face disso, para contornar o problema na Comissão de Constituição
e Justiça, e fazê-la reexaminar o assunto, apresentei a presente Emenda, pela
qual transformo a idêia do J39 salário do Vendedor Autónomo em abono de
Natal; não se necessitando, portanto, no caso, da extensão da legislação pert~
nente ao 139 salário.
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A Cafeicultura esmagada adquiriu consciência de classe e se vem reuninEspero, Sr. Presidente, que, com esta emenda, possamos contornar a dificuldade criada a esse grande projeto do nobre Senador Nelson Carneiro, de do constantemente no legítimo direito de sua sobrevivência. A meta é uma só:
eliminação integral do CONFISCO.
largo alcance social.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Leite Chaves, deO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em discussão o projeto e as pois, permite-me um aparte?
emendas a ele oferecidas. (Pausa.)
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com todo o prazer.
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
A primeira indagação, Sr. Presidente, é sobre a constitucionalidade do
A matéria volta à Comissão de ConstitU:fção--e JUstiça para exarríe das projeto, porque ele versa matéria financeira. Posso assegurar à Casa que ele
emendas de plenãrio.
não incorre nem em aspectO financeiro, nem f'lScal. Por quê? Porque no conO SR. PRESIDENTE (Gastão Mtiller) _Está esgotada a matéria cons- fisco não exíste lei. O confisco não é taxa, o confisco não é imposto. Portanto,
tante da pauta.
o confisco resulta de uma posição de fato que o País resolveu exercer, em reHá oradores inscritos.
lação aos preços do café. Ele é, de fato, um confisco; é confisco porque viaConcedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves, pela Liderança do lenta a norma constitucional.
MDB.
A Constituição assegura a todos o direito de propriedade, mas assegura
ao Poder Público o direito de desapropriação. A- desapropriação somente
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)~ ocorre nos casos espcfficos de prévio depósito do preço. Qualquer proprieda- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Apresentei hoje projeto de teor seguinte: de, por motivo relevante ou de ordem social, está sujeita à desapropriação,
mas_ há a exigência do prévio depósito. No caso do café, há uma desaproPROJETO DE LEI DO SENADO N•
priação parcial. Tanto é que diversos pareceres jurídicos no País, inclusive de
Pontes de Miranda e Vicente Rao, mostram a insustentabilidade dessa pre.. Extingue o confisco sobre o café."
tensão.
Autor: Senador Leite Chaves
Anos atrás não me disporia a apresentar um projeto como este, porque
dificilmente ele teria condições de sobrevivência: de aceitação ou mesmo de
O Congresso -Nacional decreta:
Art. l ~ Sobre a eXportação e comerciaJização de café incidi- díscussão. Hoje, a realidade nacional é outra. Não somos mais um pafs morão apenas os impostos e taxas convencionais, sendo defesa a nocultor; outras fontes de renda existem no País a lastear-Ihe economicamenCQbrança de qualquer outra taxa, inclusive a "cot? de contri- te as atividades.
buição'', mais conhecida por confisco cambial.
Por outro lado, a cafeicultura está exangue, está em situação de desalenArt. 2~ Revogam-se as disposições em contrário.
to, sendo esta por conseguinte a graride oportunidade para eliminação do
confisco. E este é o meio exclusivo de_que dispo~emos, para restabelecer em
níveis a cafeicultura brasileira.
Justificação
Aqui dei um dado do nosso posicionamento internacional no começo do
O confisco sobre o café foi, inicialmente, justificado como tendente a assegurar os preços-internacionais e a desistirriular a mono- século. Concorríamos. com 74% da produção e das exportações internacionais. Hoje, não chegamos a 18% e a erradicação na região cafeeira se estã facultura agrícola no País.
Na verdade, o seu efetivo estabelecimento decorreu do interesse zendo por tal forma acentuada que o parque não terá expressão alguma denda União em dispor de uma importantíssima fonte de receita, ao ar- tro de mais dois anos.
repio da lei, tendo como escusa_ a àlegação dos grandes resultados
Posso assegurar ao Senado: dentro de dois anos não teremos café nem
da cafeíctiltura âurante o "boom" do café no BrasiL
para o consumo, a ser mantida essa política!
Essa política terminou -por inverter a posição do Brasil corno
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
grande produtor de café.
OSR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer, Senador
Basta dizer que no ano de 1900 concorfíãlnos com 74% da produção Dírceu Cardoso.
mundial; essa participação, hoje, é de 18%, em queda acelerada InternacioO Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre Senador Leite Chaves,
nalmente, somos considerados exportadores residuais.
não desejo discutir o aspecto jurídico do projeto ora apresentado por V. Ex•,
No setor do café reproduzimos o-mesmo erro verificado no tocante à
mas o aspecto moral e social. V. Ex• está sendo um eco de um estado de
borracha_
De produtor exclusivo no mundo chegamos a uma posiçã~ de penúria. espírito e de consciência de toda a lavoura cafeeira _do -Brasil. O confisco é
uma injustiça coiltra õ nosso lavrador. E tanto mais grave_se torna, quando
Isso porque forçando a valorização da borracha no mercado internacional estodas as vezes que o Governo decreta a desvalorização do cruzeiro, mais ou
timulamos por tal sorte a concorrência que dela nos tornamos vítima.
menos de vinte em vinte dias, imediatamente, o IBC eleva em dois dólares o
Somente a eliminação do confisco _podç:râ restab.elecer uma melhor poconfisco sobre .o café. Quer dizer, quando a moeda cai, o confisco cambial
sição do Brasil no tocante ao café.
sobre o café é elevado em dois dólares. Isso é uma medida violenta contra a
Isso mesmo a longo prazo, pois o parque cafeeiro -que em- 1960 era de
nossa lavoura. O projeto de V. Ex•. portanto, vai ter uma ampla ressonância
5.000 milhões de pés não alcança hoje, sequer 1.900 mil~ões.
nacional, não só no Estado de V. Ex•, mas em todos os Estados brasileiros. E
O café construiu cidades, às centenas;
é-possível-que- nos- arregimentemos parã- defender -ae -unhas e-âerifés ·es§e-prci0--confiscü está gerando íavelas, aos rniihares.
jeto, porque ele consubstancia os profundos anseios da lavoura cafeeira do
O País, hoje, além de contar com uma indústria de futuro promissor, dispõe já de uma agricultura assaz variada, onde a soja encontrou apreciável Brasil. Está de parabéns V. Ex• por ter apresentado aqui tantos projetas, mas
este, em especial, que irá sacudir a Nação braSileira porque é a satisfação de
campo de desenvolvimento.
profundos anseios da lavoura cafeeira do nosso País. f:_ uma injustiça gritante
Por outro lado, foi grave erro pensar que a frente agrícola nacional soo que o Goverrio decreta coriira os-Piodutos de café, este café que é o maior
mente se desenvolveria com subtração das áreas tradicionalmente reservadas
gerador de divisas para o Bra:sil e, através dele, os maiores sacrifícios se fmao café.
põem àquele que o planta e colhe.
Um exemplo basta para mostrar o engano. No Paraná, a ãrea cafeeirajamais ultrapassou de 7.000 km 2 • O Estado, entretant(),_ conta com a extensão
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o aparte de V. Ex•
de 200.000 km 2 • O mesmo oc:orre com os demais Estados produtores.
que é de grande importância para a asseguração do encaminhamento e atê
Os Estados Unidos, que são o maior produtor de soja no Mundo, jamais mesmo a aprovação deste projeto no Senado. Agradeço, também, a solidarie·
cometeriam o erro de forçar a valorização jnternacional do pro-duto. Bem ao dade do seu Estado e digo a V. Ex• que desta vez a cafeicultura adquiriu conscontrário é o que fazem: forçam a baixa quando se eleva a produção dos con- ciência de cl.asse.
correntes.
Estive recentemente numa reunião em Londrina onde compareceram
Ao tempo em que esmagamos a cafeicultura, mantemos urna autarquia, 500 cafeicultores. Já não são os cafeicultores arrogantes do passado, dando
- O IBC, extremamente dispendiosa, já sem finalidade, gastando por ano o imagem de auferirem, nas suas atividades, ganhos além dos limites. É uma cavalor de uma em cada três safras de cafê.
feicultura apreensiva, insegura. Insegura, quando ao destino do café, a menos
Esse é o momento da supressão do confisco, se quisermos fazer alguma que uma providência dessa seja tomada. E está_em estado de necessidade, de
cousa pelo País.
legítima defesa.

6010

Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Muito bem! É necessidade de
toda a Nação e de todos os cafeicultores do País.
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O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Pelo que sei, a conta café está em déficit, atualmente. Mesmo porque recursos foram aplicados em erradicação,
do café; em seguida em replantio do café; em suma, é uma conta que tem uma
movimentação muito dinâmica. Sem expender uma opinião formal e acabada
sobre o projeto de V. Ex', trago todavia à sua consideração esses dados para
sua análise.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)..:.. No dia 22, na cidade de Altinópolis. em São Paulo, outra reunião será realizada. Uma comissão executiva está organizada, no sentido de man.ter vívida a campanha e o le!Jla é este: é
o confisco. Hoje não se luta por preÇõ, por-·autnento de fmanciamento; é a eliminação total do confisco. E o País está ·em condições de prescindir disso,
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Eu agradeço a V. Ex• a sensi·
porque se não o fizer repetirá o passado, repetirá a História com os mesmos bilidade com relação ao problema, embora não seja o seu Estado proeminenfunestos resultados daquilo que ocorreu no começo do sêculo, em relação à te neste setor. Informo a V. Ex•, contudo, que atualmente a cotação do café,
borracha. Digo, sinteticamente, no meu pareCer que procedemos de uma for- na Bolsa, por saca é de duzentos e oitenta dólares. Isto corresponde, à taxa
ma temerária em relação à borracha. Éramos, no começo do século, o País, atual, a 42 cruzeiros. Então, o valor que o Governo recebe é de onze mil, sete·
por excelência, produtor de borracha nQ_m_undo; éramos exclusivos, aliás, centos e sessenta cruzeiros por sacas e estã ·pagando ao lavrador três mil cruporque a borracha existia somente na Amazônia. E Manaus e Belém se de- zeiros. Agora, quero dizer a V. Ex• que este cálculo que V, Ex• fez, em resenvolveram sob o fluxo da aceitaçã.o da borracha, de recursos que ela car- lação a hectares, nem na época do boom isso ocorreria; pelo contrãrio, a la·
reava para o País. O Governo Federal, entretanto, sob a alegação de não per- voura cafeeira é uma lavoura mirrada e difícil. Ela tem dificuldades de mãOmitir o desenvolvimento acentuado de uma região ingressou no mercado, de-obra e os preços dos insumos são insuportáveis.
usando o confisco como instrumenfo de esmagamento. Os próprios serinO Sr. José Lins (ARENA- CE)- Veja bem o seguinte: mesmo ao
gueiros daqui foram paia a Indonésia, as rióssas sementes foram levadas para
o Oriente, o preço se elevou de tal forma que muitos outros países passaram a preçO de três mil cruzeiros por sacas, na base de mil sacas por hectares, seria
plantar borracha, com resultados funestos, e nós nos tornamos vítima do 300 mil cruzeiros.
nosso próprio desacerto. Mantivéssemos internacionalmente preços razoáO SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Quem disse a V. Ex• que alveis, dentro dos limites dá rentabilidade exigida pela atividade, e não tería- guém aufere isso? V. Ex• sabe quanto se obtém por hectare?
mos perdido essa grande fonte de renda. Da mesma forma não perderíamos o
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Desculpe-me, não me refiro a mil
mercado interriacional como perdemos no café. Veja V. Ex•, enquanto cresce
sacas, sim a mil quilos.
a produção do n:nHH;Io_, e o consumo, caímos verticalmente em consumo e em
produção, em razão dessa política suicida e ilógica que se tem adotado de uns
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Nem isso dava. V. Ex• estâ
anos a esta parte.
completamente enganado. O café hoje está chegandO a 25 sacas ·por rnil pés.
O nosso Governo, e digo não só este como os anteriores, se ressente. de
qualificação para trato do problema. Aliãs, se V. Exf.. quiser ver a primarie~
dade do funcionário federai vá ao ex,teriqr e participe de qualquer reunião a
nível internacional; V. Ex• verá que é uma vergonha, a competência não existe para concorrer com inteligência. Pois esses primários, botaram na cabeça
que é política válida para o Pais a de valorização do café. Valorizaram-no ar.
tificialmente, inclusive queimando pllhas de café como ocorreu em 1959. Ao
longo desses anos, erradicou-se o café para valorizar o produto. Então, países
que jamais pensaram em produzir cate estão competindo conosco, com resultados maiores. Esses primitivos, esses ·primários que governam nosso País, e
digo primâiios porque os tenho visto no Exterior, comprometendo nossos interesses quando pensam defendê-lo. Além de não conhecerem o assunto, não
sabem sequer expressar-se em língua exterior. Pois ê essa gente, inclusive o
Presidente anterior do IPC que chegou no Senado e declarou que jamais co~
nheceu o café. Pois foi esse que concorreu na Bolsa de Valores de Nova Iorque, resolveu fazer compras de café de outros países para valorizar o ,produto.
Inclusive foi expulso da Bolsa. Nós que éramos o primeiro Pais exportador
do mundo, no ano passado terminamos importante café, numa operação ruinosa para a valorização internacional do produto.

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não.
O Sr. José Lins (ARENA -CE) -Nobre Senador, Leite Chaves, li
com toda a atenção a minuta do projeto apresentado por V. Ex• e estou
acompanhando a sua exposição sobre o assunto. Realmente não tenho opinião formada a respeito dessa matéria, mas gostaria de fazer sobre ela comentários porque parece-me que realmente alguma coisa não está certa na anãlise
desse problema. Sabemos que, hoje, o preço da saca de café é superior a 200
dólares, cerca de 220 dólares, por saca. Nessa base, V. Ex' bem vê que o
preço do c;:afé é, realmente, muito alto. Isso significa que para uma produção
de I.OOOkjh, e aos preços aluais do dólar, a renda seria superior a cem mil
cruzeiros, por hectares. Como nOrmalmente a produção de café é bem mais
alta que esta, a média por hectares é bem superior a mil cruzeiros, o valor final bruto da produção por hectares, deve oscilar entre cento e cinqUenta mil a
duzentos mil cruzeiros. Realmente ê uma renda tão alta, somente comparãvel
à de produtos nobres corno o tomate e outras _culturas de grandes rendimentos e de alto preço por hectare. Isto significa que a cultura de café deveria ser
extremamente rentável em Estados como São Paulo ~ o Paranã, cujos solos
são muito adequados. Significa também que uma reserva de recursos para o
Governo garantir uma política razoável de comercialização, sobretudo externa do café, seria -muito imPortante: Tsto ê, alguma reserva, algum confisco
como se queira chamar- seria importante. Mas o que V. Ex• propõe é, no
caso, a extinção total.
O SR. LEITE CHAVES (MDB -

PR) -

A extinção tOtal.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Quero dizer, por hectare aproximadamente.
O SR. LEITE CHAVES (MDB -

PR) - Não! Negativo.

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- 25 sacas de sessenta quilos, nobre
Senador, são 1.500 quilos.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Quando se diz 25 sacas por
mil pés, quer dizer 25 sacas de café em co~o, que corresponde a 1/3 disso em
café beneficiado. Asseguro a V. Ex• que o negócio é tão desolador, que até o
pequeno proprietãrio aumentou a agressividade no abandono. Veja V. Ex'
que durante uma semana, em Londrina, 4.500 proprietários desistiram dos
seus contratos com o Banco do Brasil. De forma que, hoje, alguém que se
mantém, é por Uma identificação, pela consciência de que é um mal que se está fazendo no País. Veja V. ExJ como esta política é errônea. Cheguei em
1959 ao Paraná. Era eu, então, advogado do Banco do Brasil e tive conheci~
mento de uma mentalidade que existia na alta esfera do Banco do Brasil, no
Ministério da Fazenda e em outros setores nacionais de serem manifestamente contra o café, porque o consideravam o inimigo número um do País. Eu
nunca entendi aquilo, porque se era o produto principal na nossa balança,
por que seria o pior? Se tínhamos outras frentes para produzir outros gêneros, por que o café deveria merecer aquela imprecação?
Cheguei a Londrina, em 1959, e aquele dia não me sairá da memória,
porque a cidade estava fumegante, pilhas enormes de café se queimavam, e,
quando digo pilhas enormes, é p·orque eram pilhas que quase alcançavam a
altura do teta desta Casa. Esta, a justificação para a valorização internacional
do produto.
Nessa época o Banco do Brasil, como executor da política financeira do
Governo, só financiava o café se não houvesse cultura intercalar, isto é, cultura de milho, feijão, arroz no meio do café. Logo em seguida, três meses de·
pois, o financiamento somente era concedido se a cultura intercalar fosse introduzida. Depois veio o financiamento para erradicação do café. Os bancos
restringiram o crédito, a cafeicultura estava eXangue, e veio o financiamento
de I cruzeiro por erradicação de pé de café. Milhares, milhões de pés de café
foram erradicados. As mais lindas lavouras do País. Depois o Governo resolveu financiar o plantio de café, e, quando o fez, já não o foi para aquela região ecologicamente definida que se derivou para o café, e sim, para regiões
passíveis de geada ou para o cerrado. Então, vieram para esses setores os especuladores.
Veja V. Ex• as incoerências, as incongurências. Não hã um comporta~
mente uniforni.e.
Disse no meu parecer que os Estados Unidos são os maiores produtores
de soja do Mundo e concorrem com o Brasil, que estâ em segundo lugar, e a
China, em terceiro. No entanto, eles não procuram fazer essa valorização internacional. São comerciantes muito mais inteligentes do que os nossos.
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Adianto a V. Ex•, nobre Senador José Lins, que, quando fiz essa afir~
mação de que nossos administradores eram primários, não tinha o intuito de
ofensa, é porque o são de fato. Vou com V. Ex• a qualquer reunião. É uma
vergonha, uns primários. E querem usar procedimento de doutores.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• me permite?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer.
O Sr. José Uns (ARENA - CE) - O que me chama a atenção, apesar

desse desânimo do setor cafeeiro do Centro~Sul e do Sul, é que temos hoje
uma verdadeira euforia para a plantação de café no Estado da Bahia e, em to~
dos os Estados da Nordeste, aproveitando~se as. áreas que se prestam a esse
fim, porque o café se mostra, se revela uma das culturas mais rentáveis atual~
mente, quase que superando todas as outras. Isso numa área como a nossa,
que não tem essa vocação extraordinária como a dC São Paulo e do Paraná.
Realmente, alguma coisa deve haver além do preço e do confisco que está in~
fluenciando, criando as dificuldades a que V. Ex• se refere. Possivelmente
essa coisa estaria ligada à operação de produção agrfcola.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Essa mesma coisa se dizia da
borracha, e hoje não temos borracha.

O Sr. José Lins (MDB- CE)- V. Ex• sabe que a borracha fracassou
exatamente por deficiência do setor produtivo. Não foi o financiamento. O
fato é que a borracha teve a sua cultura mal conduzida. Enquanto as nossas
florestas homogéneas fracassavam no seu próprio habitat, as florestas consti~
tuídas pelos ingleses na Malásia alcançavam o maior sucesso. Então, o
problema estava não propriamente na questão do preço externo, ou do que
fosse, mas na condução do plantio e da exploração da borracha.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Não. No entanto, posso assegurar a V. Ex• que foi o confisco. Se na época não houvesse aquela preocu~
pação exagerada com os resultados que o homem da borracha podia auferir,
a borracha competiria ínternat:iOOalmente e continuaríamos a ser grande
produtor.
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outros setores. Então, só encontramos um meio de reflorescer a cafeicultura:
a retirada do confisco, que hoje é abusivo, é imoral, ruinoso.
Alêm do mais, logo no começo deste ano, fiz uma denúncia sobre contrabando nesta Casa. Foi a primeira denúncia que houve sobre a questão do
contrabando. Tomei cOnhecimento do fato debaixo da cautela dos denun~
dantes que me informaram ter receio de perder a vida. Nessa denúncia, mostrei que, até o mês de maio, um mi!hão e 200 mil sacas de cale tinham sido
contrabandeadas para o exterior e que o contrabando adquirira tamanha sow
fisticação criminosa que, nem mesmo na época da lei seca, na época de AI
Capone. chegara a alcançar tal eficiência, chegara a alcançar tal volume de
dinheiro. Dizia ainda que só eliminaríamos o con~raban~~ s~ .eiiminásse_rno:;
o confisco.
. .
·
. .
.
.
O lavrador, hoje, não est? nem trab{3Jhando para o Governo. Está traba~
lhando para o confisco, porque está exagerado o preço externo, e pagamos
pouco ao lavrador. Assim, o contrabandista adquire esse cale, e é o contrabandista que está sendo beneficiado com essa diferença.
. Af.é disse aqui, da vez passada, que houve um fatO singular no País: pela
primeira vez o dólar caíra no câmbio negro, pois o contrabandista adquire o
cruzeiro com dólar- e o cale é adquirido em cruzeiros. O volume foi tama~
nho. que o dólar chegou a sofrer uma queda pela primeira vez na nossa História.
Veja V. Ex•, nobre Senador José Lins, aonde chegamos. Então, toda a
aparelhagem de repressão é inócua diante dessa organização.
Esta é a grande oportunidade para que possamos pôr cabo a essa situação.
Do ponto de vista jurídico, tranqüilizo V. Ex•: o projeto é viável, porque
o confisco não é imposto, nem taXa; não é sequer regido por lei. Esse confis~
co violenta a Constituição naquilo que diz respeito à asseguração do direito
de propriedade, propriedade que só pode ser desapropriada de acordo, com
prévia e justa indenização.
O Sr. José Llns (ARENA -

CE) -

V. Ex• permite novo aparte?

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Concedo, mais uma vez, o
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- De qualquer modo, o assunto que aparte a V. Ex•
V. Ex• traz à baila é da maior importância. de vez que o cale é uma das cultu~
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Apenas uma ressalva. V. Ex• sabe
ras que mais contribuem para a produção de divisas de que o Brasil tanto neque, de cada duas sacas de café produzido, nenhuma ê confiscada, ou que
cessita.
se~ aproximadamente uma. Assim, a afirmação de que de cada três sacas
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço e volto àquele pon- prOduzidas, uma é gasta com a administração do IBC, suponho sejam dados
to do aparte de V. Ex•, quando informou que zonas do Estado da Bahia, e que não devem estar seguramente bem estruturados.
outras, inclusive de cerrado, estariam competindo nesse setor.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - São dados gerais da cafeiculInformo a V. Ex• que o café é singular. Quando foi para o Paraná e para tura ...
São Paulo, não foi graciosamente. Fá i· POr uma razão ecológica. O café é
planta singularíssima. Exige altitude, regularidade de chuvas, fertilidade da
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Hã poucos dias, estive compulsando
terra e conhecimentos de trato. É conhecimento_ _que_p~ssa de geração para os dados da conta café e verifiquei que a administração do IBC não chega a
geração. Já nem se fala mais sobre este fato, e sim o desastre que vai ser a in- 10% do volume de recursos apropriados pelo Governo para essa conta. E,
trodução do café no cerrado. Cerrildo não dá café, porque, pior do que a gea~ ainda mais, como eu disse a V. Exf., havia um deficit na cota, porque as aplida ...
cações feitas pelo Governo na área do cale também são muito grandes.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um novo aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Se V. Ex•, como Líder do Go(Assentimento do orador.) Realmente não me referi ao cerrado, e sim ao verno, conferir apoio à nossa proposição, poderíamos propor uma Comissão
Nordeste, e nele à Zona da Mata como às das Serras, que têm altit~de sufi- Parlamentar de Inquérito Para a conta café, no IBC. E há uma série de coisas
ciente para a produção de café.
em favor do IBC e não seria desdouro nenhum se pudéssemos examinar o
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Pior do que a geada é a seca. IBC, sobretudo, porque atua mim -setor muito complexo comÓ esse do café.
Não há cafeeiro que resista 6 meses de estio. Qualquer café desenvolvido no
Se V. Ex•, realmente, não acredita, podemos fazer uma verificação, atra~
cerrado não resiste à terceira produção.
vés de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Há anos atrás, mesmo com toda a geada, o Paraná era responsável por
O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador, acho que não há
metade da produção de todo o País.
motivo para tantas Comissões de Inquérito. Esses dados V. Ex• pode tê-los
Outra coisa: o café reclama rentabilidade minima, porque abaixo de de- sem necessidade de mais essa Comissão.
terminados índices ele é inviável.
Comprometo~me a trazer para V. Ex• esses dados sem mais delongas__.
Então, o que defendemos? Defendemos a eliminação do confisco, para
que o café possa flutuar internacionalmente, para que o preço desestimule a
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas, para um exame global,
concorrência. Como temos condições favoráveis dentro de algum tempo es- talvez fosse a maneira mais eficiente.
taremos concorrendo internacionalmente. Temos condições excepcionais de
Por outro lado, quero assegurar a V. Ex• que a situação do café é tal que
concorrência.
os cafeicultores são devedores de sucessivas hipotecas no Banco do Brasil.
O IBC é um órgão extremamente dispendioso para o País. De cada três Hoje, hâ cafeicultor com_ 30 hipotecas no Banco do Brasil, coisa jamais vista.
safras uma ele gasta com sua administração, e administração inócua. Só um Eu mesmo,_como disse a V. Ex•, fui advogado naquela região, do Banco, du~
diretor do IBC, no mês de julho, gastou 2 milh9es de cruzeiros com táxi- rante muitos anos, jamais vi uma hipoteca um segundo grau; hoje, tem 30,40
aéreo; jato, como eles chamam. Veja V. Ex• que exagero. Não precisamos sucessivas. f: um verdadeiro abuso, é um vexame mesmo.
dessa autarquia. É uma autarquia prescindível. Os elementos que vão para lá
Posso dizer a V. Ex• que do café é mai_s de I /3 porque, como mostrei
não têm conhecimento, vão para uma-especulação internacional. E na maio- aqui, dos 11.760 que rende uma safra, no comércio internacional, apenas Cr$
ria por nepotismo político.
3.000,00- aproximadamente, 1/4, que equivale a Cr$ 3.000,00- asseguHá dez anos seria inviãvel, seria difícil a eliminaçãÕ do confisco, porque ro a V. Ex• que, ainda que toda essa parcela se destinasse ao lavrador, ainda
.o País não teria outras fontes._ Hoje, dispomos de grandes possibilidades, há assim, demoraria muito tempo para a recomposição do parque nacional.
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Não há por que o café, hoje, não esteja na mesma situação da soja. Se
houver interferência do confisco, sob a alegação de valorização de preços, de
cuidado e proteção do sojicultor, haverá a sua destruição, o seu aniquilamento.
De forma que é essa a grande oportunidade. Apresentamos esse projeto
ao Senado, na certeza de que aquelas ansiedades, motivadoras de longos debates e, ultimamente, das grandes e repetidas concentrações dos lavradores e
de repetidos e constantes artigos e reportagens no~ jornais, encontrarão conduto. Para que todo aquele esforço de restabelecimento de justiça, venha a ser
aplicado no soerguimento da cafeicultura nacional. (Muito bem!)
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O Sr. Hcmberto Lucena (MDB - PB)- E o Relator poderia também
ter acolhido a emenda do Deputado José Costa que estimava os recursos deri·
vados dessas doações ao fundo partidário.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. Ex• diz com toda a razão.
O ilustre Deputado José Costa aceitav;;~, _até 500 salârios mínimos. Mas ao invés de doar a um partido político esses 500 salários míniinos, eles seriam doados ao fundo partidário, e o fundo partidário faria posteriormente a distri·
buição.

Alguém tem dúvida de que, no regime de exceção em que estamos vivendo, o Partido do Governo vai ter, atravês desse fundo partidário, através desO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre
sa possibilidade de arrecadação, sua grande fonte de renda, em que o cidaSenador Pedro Simon.
dão, ou di retores de uma multinacional, ou diretores de um empresa, interesO SR. PEDRO SIMON (MDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. sados em grande concorrência, todos os diretores do grupo darão, cada um,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
200 salários mínimos e no momento em que entregarem esta declaração de
Segundo tudo leva a crer, o CongreSSO Nacional votará, na próxima se- Imposto de Renda terão inclUsive a possibilidade de o funcionário do Imposmana, a Lei da Reorganização dos Partidos Políticos. Lei esta que poderia ter- to de Renda, no momento em que receber essa declaração, poderã fechar os
um título diferente: uMorte dos Atuais Partidos Políticos" ou .. Probabilidade olhos para equívoco_s ou erros da declaração de Imposto de Renda, sabendo
de Criação de Novos Pardidos Políticos".
que se irata de alguém simpático ao Governo? Alguém tem dúvida de que, se
A Bancada do MDB e, não apenas a Bancada do MDB, mas Justiça seja o cidadão der para o Partido de Oposição, será exatamente o contrário o que
feita, um grande número de componentes da ARENA neste Casa, apresen- poderá acontecer com ele? Porque vivemos num regime de exceção em que as
taram um sem número de emendas, buscando e lutando, para conseguir aper- facilidades são dadas ao Partido Oficial e os sacrifícios reservados ao Partido
de Oposição.
feiçoar o projeto.
Sobre o aspecto de facilitar a criação de novos partidos, conseguiu-se êO Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um aparte?
xito, eis que, em vez; de doze, agora bastam nove Estados, em vez de um terço
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Pois não.
serã suficiente um quinto de municípios para poderem se constituir diretórios
regionais em cada um desses nove Estados.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Alguém pode duvidar que um
Mas nos grandes pontos, nas grandes teses, naquilo que a Nação mais es- eficiente gerente de banco que atenda a cada um dos seus clientes, coloque lã
perava, o Governo foi inflexível, o Governo não alterou uma linha do seu uma pequena condição dele dar uma pequena doação ao partido de sua simcomportamento. Até surpreendeu a Nação, eis qUe a imprensa havia publica- patia? E todos nós sabemos as afinidades e as ligações entre os Bancos do Brado que no rãpido e fugaz debate que o Sr. Petrônio Portella teve com os Sena- sil e o Partido Oficial. Alguém pode duvidar que um eficiente gerente de bandores e Deputados nesta Casa, a uma indagação sobre_ uma emenda, permi- co pode constituir uma fonte de arrecadação imensa em cada uma das cidades
tindo que se descontassem 500 salários míni!llOS do Imposto de Renda doa- do Brasil, ou em cada uma das agências dos grandes bancos brasileiros? Aondos aos partidos políticos, ele foi muito claro e muito preciso, liberando o Re- de vamos parar; que caixinha eleitoral monumental se formará nessa base! Se
lator e afirmando que, tendo em vista ponderações da sociedade, no seu pon- queremos realmente democracia, porque não investirmos no instrumento deto de vista, essa doação poderia ser retirada do projeto. E o Relator nos sur- mocrático essencial que é o partido político, isto é, a Nação destinar recursos
preendeu a todos, baixando de SOO, mas mantendo 200 salários mínimos, o que públicos para a construÇão de partidos políticos, financiar as despesas de ornão deixa de ser a versão original que O -Globo. sempre O Globo. publicou ganização, de divulgação, periódicos, jornais dos partidos, instituições de
dando, em primeira mão como deu também o parecer e o relatório, O Globo pesquisas dos partidos. Este é o caminho da democracia, o outro é o caminho
publicou, antes da matéria vir a esta Casa, que seriam 200 salãrios mínímos. da corrupção, do favorecimento, que é o que consagrou o projeto.
E que alguém da ARENA teria dito: "Por que 200, e não SOO?"
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me concede um aparte?
O Relator ficou com a versão original dos 200 salários ·mínimos. Diz
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não.
S. Ex• que aceitou uma emenda de origem do MDB. Mas, na verdade, S. Ex•
o Relator sabe que aceitou na parte genérica e recusou na fundamental.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)--, Nobre Senador Pedro Simon, acho
Realmente, havia uma emenda do MDB no sentido de que as doações que ninguém desconhece que hoje a contribuição de pessoas para os partidos,
fossem em atê 200 salãrios mínimos, mas essa emenda afirmava que o descon- ou até para os candidatos, se não é pública e notória, pelo menos é do conheto do lmposto de Renda seria, no mâximo, de 5 salãrios mínimos. PortantO, cimento de todos. O que a lei pretende é abrir um caminho para que essas
uma diferença essencial.
doações sejam feitas de um modo legal, dentro de um padrão razoãvel. Se
Para nós do MDB, a aprovação dessa emenda que, acredito eu, será re- V. Ex• alega que haverã corrupção ...
jeitada no Congresso Nacional serão fato gravís.simo da oficialização da corOSR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. Ex•estã equivocado. A lei
rupção na campanha eleitoral. Porque estamos -facilitando que, nas campa~
nhas políticas, e não apenas nas campanhas eleitorais, mas anualmente, se Orgânica dos Partidos ...
permitam as doações, o desconto no Imposto de Renda, se permitam a alguns
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex' não vai querer provar que a
diretórios municipais que o cidadão faça a doação de 200 no recibo, mas na corrupção só poderia ser do lado do Governo.
verdade é de apenas 50, e tenha um recibo de 200, e se farã com que este presiO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Claro, pode ser que alguém tedente de diretório corra a.trãs de notas falsas parajustificar, na contabilidade,
que tenha recebido 200. A oficialização de uma corrupção é o que nós tere- nha medo do MDB, pavor do Partido de Oposição e vã. dar para o Partido da
Oposição, ê vúdade. Pode ser que haja alguém que vá dizer: não o MDB, ou
mos, se esta emenda for aprovada.
O normal, se é dinheiro que vai sair do contribuinte, se vai ser desconta- o futuro partido da OposiÇão ...
do do Imposto de Renda, o normal ê deixar de lado, totalmente de lado, esta
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não é problema de medo, nobre Sefórmula e esquecê-la e ficar com o FUndo Partidário, abrindo~se no orçamen- nador. Acho que V. Ex' está interpretando mal. Que haja também aqueles
to uma dotação especial, aí sim, uma dotação especial que não seja apenas as que votam no seu partido, que não é tão deserdado da sorte como pretende
verbas constantes das multas dos eleitores que não votarem, mas seja uma demonstrar.
verba correspondente às necessidades dos partidos políticos, como acontece
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- t claro.
na Alemanha, por exemplo, onde cada partido tem um percentual de marcos
correspondentes ao número de votos que teve na última eleição. O grave ê
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Com toda a sinceridade, não vejo
que aqui se teve a palavra oficial contrária a esse item o Ministro reconhece porque essa catilinária a respeito de um projeto que está legalizando uma
que a Casa deveria e poderia alterar. No entanto, a maioria da ARENA hou· contribuição que ê absolutamente normal.
ve por bem manter o absurdo, o es-cândalo que vai ser um marco profundo
catastróficO na moral dos par~idos políticos, no futuro.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A contribuição jâ é normal,
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte? nobre Senador. A Lei Orgânica dos Partidos Políticos permite que as entidades dêem colaboração financeira aos partidos, permite que as pessoas dêem
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Pois não.
colaboração. Mas no rn_omento de descontar o Imposto de Renda, se é di-
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nheiro do contribuinte, se ele quer dar e descontar, que se dê ao Fundo PartiO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O destino reservou a V. Ex•
dário.
um lugar nesta Casa, mas ao irmão de V. Ex• foi destinado o desterro e uma
O Sr. José l.ins (ARENA- CE)- Agora V. Ex• acha que não deve ha- cassação.
Acho que deve ter havido dificuldade. O Governo revolucionârio foi tão
ver um meio de ajudar os Partidos Politicas ...
injusto ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Deve. Quem quer ajudar com
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- V. Ex• me permite um aparte?
seriedade, faça com· seriedade. E a fórmula de ajudar com seriedade é criar o
Fundo Partidário ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. Ex• está fazendo um longo
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Acontece que a interpretação de se- pronunciamento, que eu ouço com prazer. V. Ex• fez uma afirmativa que
considero da maior importância. V. Ex• disse que ambos seguiram a mesma
riedade de V. Ex• é int1:iramente pesSoal...
orientação. Quer dizer, o Governo cometeu "Uiná-grande violência, porque a
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- É claro, é pessoal, V. Ex• po- homens que seguiram a mesma orientaçãO, a um deu cassação e a outro prederia dizer: a interpretação de seriedade de V. Ex• ê diferente da do Governo; miou com um lugar nesta Casa.
é bem diferente, concordo Coln V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Nobre Senador Pedro Simon,
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- E claro. Isto não significa que a do orientação de estilo, não é oríeri.tação política. Era orientação de estilo, de
Governo seja desonesta.
-·não querer imprimir o nosso pensamento e sim procurar exprimir, quando esO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O nobre, honrado e ilustre co- tamos dentro de uma responsabilidade, o pensamento dos companheiros ...
lega Senador Aderbal Jurema, Relator da matéria, na terceira pãgina, faz
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A orientação política era difeuma afirmativa: da maior importância:
rente?
"No trepidar das idéias e no conflito das ideologias, a alternativa democrática nos parece ser a mais consentânea com a nossa evolução histórica."
Ê verdade que S. Ex• jâ evoluiu muito. ·"NóS parece" ... Eu diria que tenho certeza absoluta. A S. Ex•, a ele lhe parece ser. A evolução democrática
nos parece ser a mais consentânea. Eu diria úriica e exclusiva: é tendência democrática. S. Ex• faz um· grande avanço quando afirma: "No trepidar das
idéias, no conflito das ideologias, a alternativa democrática nos parece ser a
mais consentânea".
O Sr. Aderbal Juremo (ARENA -

PE) -

V. Ex• me permite?

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com o maior prazer. Embora
não devesse dar o aparte a V. Ex•, porque na Comissão V. Ex• foi mau com a
Bancada do MDB. A cada justificativa da Bancada do MDB, V. Ex• só dizia:
sou contra. Mas lhe darei o aparte.

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Ele era Ministro do Presidente João Goulart e eu apenas um Deputado do PSD que, em Pernambuco,
acompanhava a facção do Senador Paulo Guerra. Era esta a diferença.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E foi trágica. Essa pequena diferença foi trágica para o irmão de V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE)- Não! Não foi trágica. O meu
irmão recebeu com a maior altivez. Escreveu, no exílio, um livro que é um de~
poimento isento de paixões: .. Sexta-Feira 13n. De maneira que não houve paM
lavraS de partido nenhuin que cOnseguissem separar essa amizade que vem cimentada hâ 60 anos. É perder tempo, querer nos separar. Somos unidos pelo
sangue e pelo respeito mútuo, porque não é a primeira vez que dois irmãos se
colocam em posições diferentes na polftica brasileira. V. Ex• sabe disso. Mas
quero lamentar não poder continuar aqui no plenârio para apartear V. Ex•
Tenho que deixar qu~ V._ Ex• faça o seu discurs<?_, com o brilho que sempre caracteriza as suas orações nesta Casa. Mas V. Ex• fique certo de que, como Relator, a minha preocupação foi liberalizar o projeto e tenho certeza, malgré
tout, eu consegui liberalizar.

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Ainda há pouco eu estive aqui
mas não sabia que V. Ex• ia falar sobre o projeto. Falei cordialmente com V.
Ex• e V. Ex• não disse coisa alguma que ia falar sobre o projeto. Não era obriO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agradeço o aparte de V..Ex•
gação de V. Ex• dizer. Eu já estava de saída porque hoje sou testemunha do
Foi urna honra tê-lo aqui. Pena não tê-lo lá na Comissão, quando desejávacasamento de um filho do ex-Senador Paulo Guerra, compromisso ao qual
mos tanto ouvir V. Ex• Mas, infelizmente, naquela ocasião V. Ex• não estava
não posso faltar. Por isso vim aqui rapidamente, apenas para demonstrar micom a disposição de hoje de debater a matéria.
nha atenção a V. Ex• ...
Mas o nobre Relator, na pâgina 8, faz uma afirmativa da maior imporO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) -lO uma honra que V. Ex• me tância, quando ele entra na análise do projeto. '~Na primeira parte, as ino~
dá entrando em plenário.
vações mais ímportantes estão ·na exigência da palavra partido, na denomiO Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- V. Ex•, que é um homem de nação, do que resultará, implicitamente, na extinção das agremiações atuais.''
Então, o que tem de mais importante, neste projeto do Governo, é que
leitura, sabe que a expressão "nos parece", no caso, é uma forma literária de
não querer transmitir para os outros uma impoSição de meu pensamento. É agora os partidos terão que ter a denominação .. partido". Genial! Assistimos
tão comum ouvir "a mím ·me parece que a verdade é essa". É uma forma lite- nesta Casa ao pronunciamento do nobre Senador Roberto Saturnino, sobre a
realidade social que vive o povo brasileiro, resultante do modelo económico
rária, não uma dúvida.
que adotamos. Pois o Senador Roberto Saturnino fique tranqüilo: a partir do
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Acho muito importante o esano que vem, quando Movimento e Aliança deixarem de existir, e tivermos
clarecimento de V. Ex• e a oportunidade que lhe estou oferecendo.
partidos com a palavra partido, estará resolvido o problema brasileiro. EstaO Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Se V. Ex• examinar toda a in- rá solucionado o problema brasileiro. O problema social e económico. O
trodução, verificará que está toda ela vazada sob a tônica da democracia. problema da organização partidária, o problema da verticalidade dos partidos estarão solucionados.
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Recebo com satisfação o aparO MDB e a Nação não se dão conta disto! O que tem de errado na orgate de V. Ex• "Nos parece", mas na verdade V. Ex• está convicto de que tem de
nização partidária está aí. Vin é Movimento e o outro é Aliança. Cômo-é que
haver a democracia. Fico muito satisfeito.
vamos ·ser partidos políticos e como vamos resolver os problemas nacionais
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Quando fui convidado para deste País? Esta é a primeira das importantes iniciativas do projeto. A partir
Relator, V. Ex• deve ter sabido que eu disse na televisão que não queria im- de agora, eles terão que ter a denominação de partido.
primir, no meu trabalho, a minha opinião pessoal, mas sim exprimir a média
Sr. Presidente, isto é um absurdo; isto é falta de sensibilidade. O Goverde opinião do meu Partido. Foi isto que procurei fazer. Quando meu irmão, o no, pelo menos, devia ter dito, claramente: "é obrigatório" usar a palavra parex-Deputado Abelardo Jurema foi Líder do Presidente Juscelino, durante tido, porque nós queremos extingui"r o MDB e não queremos que se crie um
dois anos, nesta Casa, ele teve a oportunidade de seguir a mesma orientação, novo partido com o nome de MDB". Fosse claro, fosse pelos menos sincero;
ele não procurava imprimir sua orienlação e sim· expriniír a~ orientação de dissesse aquilo que todo mundo diz nos corredores do Congresso e toda a
Nação está sabendo.
seus colegas. A linguagem dos Jurernas sempre foi esta.
Ou será que a formação do Senador Sarney, a formação do Senador PeO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A mesma orientação, a mestrónio Portella, vindos da UDN, União, que não era partido, são formações
ma, ele não deve ter seguido, porque ele foi cassado e V. Ex• não.
de quem acha que a palavra partido é fundamental? E será que oa Alemanha
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Isso é diferente. Ele era Mi- e no mundo, onde partidos os mais importantes não têm a palavra partido,
nistro da Justiça.
isto é algo que os diminui, na execuÇão da misSão precípua de realizar o diálo-
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go entre vasos de comunicação entre a Nação e o Poder, num regime realmente democrãtico?
Mas, o Relator diz: "A inovação m8.is impOrtante é a exigência da palavra partido na denominação, de que resultará, implicitamente, a extinção das
agremiações atuais".
Infelizmente, não pude perguntar nada a S. Ex• o Senador Petrônio Portella. Apesar de inscrito, pensávamos que S. Ex•, um Senador, colega nosso,
ao vir debater conosco, vinha para debater com aqueles que desejassem. Imaginávamos que um homem da sua cultura, da sua capacidade, da sua experiência, estaria disposto a ficar no debate até o último dos aparte3ntes. S. Ex'
chegou às 9 horas; começou às 9 horas e 30 minutos e afirmou que às 12 horas
tinha que sair.
S. Ex' afirmou, no debate, que não houve protesto quando na Lei Orgânica dos Partidos extinguirarri os pequeilos partidos.
Não é correto. A Lei Orgânica do Presidente Castello Branco não extinguiu nenhum partido. Ela criou uma série--de exigências e deu prazo para que os
partidos a ela se adaptassem. Há um grande equívoco do Senador Petrônio
Portella na afirmativa que S. Ex• fez no -iiuôitório por ele construído no Se, nado. A Lei Orgânica não extinguiu rienhum partido político. Pode-se criticá~
la, pode~se achar que ela foi injusta, que criou exigências demais, mas a verdade é que a Leí Orgânica determinou que os partidos políticos a ela se deveriam adaptar.
Aqui, não. Não dá para dizer que os atuais partidos políticos têm que
ter sete número de Senadores, porque o MDB e a ARENA têm. Não dá para
dizer que têm que ter 42 Deputados federais, porque a ARENA e o MDB
têm. Não dá para dizer que têm que ter 25% (ui um terço; como queriam anteriormente, nos diretórios municipais, nós Estados, porque a ARENA e o
MDB têm. Então, criá~se essa exigência: tem que ter 0 nome de partido.
Quem não tem, hoje, estã extinto.
Não hã, na história da humanidade, nenhuma legislação democrática
que pode retroagir, que pode ser posta em prática, não dando tempo para a
entidade ou o cidadão a ela se adaptar. Nós não podemos, aqui, no Congresso Nacional, criar um novo delito, dizer que é crime fumar cachimbo, e botar
os que fumam cachimbo_na cadeia. Tem-se· que dizer: é crime fumar cachim~
bo e daqui por diante, quem fumar será preso.
A norma penal não pode retroagir; ela tem que caminhar para a frente.
Não se pode, no Código Comercial, criar uma norma nova para as empresas
comerciais e fazê-la retroagir; teril-se que dar um prazo para que as empresas
tenham tempo para a essa nova norma se adaptarem. No Código Civil, não _se
pode estipular nenhuma norma nova em que não se dê prazo para que as pessoas a ela se adaptem.
A ConstitUiÇão -e tlara nesse sentido: ••A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, nem o direito adquirido ... " A Constituição ê dara nesse sentido:
HNinguêm será obrigado a fazer ou deixar de fazer_qualquer coisa, senão em
virtude da lei". A lei é clara nesse sentido: uÉ assegurada a liberdade de associação para fins lícitos. Nenhuma associação, poderá ser dissolvida senão em
virtude de decisão judicial." No caso dos paitidos, em virtude da lei. Qual é a
Lei? A lei Orgânica. E a Lei Orgânica diz quando e como as entidades políti~
cas podem ser dissolvidas: por 2/3 da Convenção ou quando não cumprirem
as normas da lei.
Agora, o Governo não _altera a Lei. O Governo diz: tem de usar a pillavra partido - e não dâ prazo, mas determina a extinção.
Ora, Sr. Presidente, a ARENA poderá votar, mas será um ato de violên~
cia praticado pelo Congresso Nacional. Não é o Al-5, não é o AI-I, não é o
AI~2, não é a Lei de Segurança, não é ninguém, é o Congresso Nacional, que
votará, e cada um responderá pelo ato que praticar. É o _Congresso Nacional
que cometerá o escândaJo da ditadura da Maioria.
Se a ARENA quer se extinguir, é mtiito sTmples: dois terços da ARENA
se reúnam e extingam o partido, e criem um novo. Se o MDB quer se extinguir, é muito simples; convoque a sua convenção e faça um novo· partido, ex~
tinguindo o atual.
Quero dizer, aqui, Sr. Presidente, que a Imprensa tem publicado um fato
da maior irilpOrtância: a ARENA estava tão certa e tão desejosa de sua alta
extinção, que o Projeto do Senador Mendes Canale, aprovado por unanimidade, pela Casa, contra o voto do MDB, prorrogando por seis meses o prazo
de organização das convenções municipais, estaduais e federal, o MDB, den~
tro desse prazo, fez as suas convenções e a ARENA não fez. E a Imprensa já
está noticiando que se o projeto, por ventura, for recusado, a ARENA, se ex~
tinguirá, porque o prazo não é mais possível até o dia 6 de janeiro para a
ARENA cumprir a lei e fazer as suas convenções.
Quero dizer, Sr. Presidente, que nesses termos, a Bancada do MDB já dá
aqui o seu voto: votamos imediatamente um novo prazo de prorrogação púa
que a ARENA faça as convenções. Se é esse o problema, que a Imprensa, en~
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tão, publique amanhã: a ARENA entra com o projeto e já tem o ,ato favorável do MDB, para aprovar em regime de urgência urgentíssima, dando um
novo prazo para que a ARENA faça as suas convenções.
O Sr. Roberto Saturnino_ (MDB- RJ)- Muito bem.'
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Que não seja, esse, portanto, o
argumento; terá que ser extinto porque, caso contrário, sobra só o MDB;
porque a ARENA já está extinta- auto-extinção- porque não fez as con~
venções, e já a eSta altura- 16 de novembro- não tem como fazer as muni~
cipais, estaduais e nacionais, até o dia 6 de janeiro. Mas, há tempo, para que
esta Casa prorrogue a lei, aprove uma nova lei prorrogando o prazo, para que
a ARENA se adapte e possa realizar as suas convenções.
Tem um artigo na lei qüe o Sr. Relator, a uma- úidagação da Bancada do
MDB, não respondeu, e terá que respondê-la, oportunamente: os Diretórios
dos novos partidos que forem constituídos no prazo de um ano, a partir dos
60 dias que o Tribunal Superior Eleilõral tem pai-a regulamentar esta matéria,
esses Diretór1oS, os primeiroS, terão o prazo de um ario -de vigência; o segun~
do, normalmente, serão de dois anos os mandatos dos dirigentes partidários.
O primeiro Diretório, um ano apenas. Por quê? Por que um ano, apenas?
Qual o motivo? Qual a razão? Qual al08;ica? O General Golbery disse:
ucom esse projeto os políticos-vão ter muito tempo com que se distraírem."
Parece que sim. Teremos que passar o ano que vem inteiro esvaziando o Con~
gresso e organizando os partidos. É normal, vamos oranizá-los. O outro ano,
1981, teremos que esperar um ano inteiro, voltando ao interior para fazer a
reorganização dOs parfídos. Por quê? Qual o motivo? Qual a lógica? Qual a
argumentação disso?
O Relator não disse uma palavra. Tinha a emenda, foi feito o apelo para
que ficasse dois anos. S. -Ex, disse ..sou contrário". Não deu um argumento.
E o Governo não diz, até agora, porque os primeiros manda.tos são de um
ano apenas.
Há aspectos interessantes, Sr. Presidente. Quando a gente quer interpretara lei, interpreta-:se. Eu, por exemplo, até fiquei satisfeito, quando vi a in~
terpretação que o Relator deu ao que ele considera 10% do Senado e 10% da
Câmara: considera que são l Senador e 47 Deputados.
Não tenho nada a opor, no ponto de vista das conseqüências políticas,
porque isso facilita a organização partidária. Mas, no aspecto jurídico, realmente, quero confessar c:J.ue me surpreendeu.
Mas, S. Ex' disse, mais adiante, com relação aos partidos que não canseguirem o percentual:
"Permanece o artigo que determina que se o partido não conseguir os 5%, em geral, e os 3% nos Estados, os Deputados e Senadores que forem eleitos por esse partido não assumem."
Há uma série de emendas com relação a esse artigo, extinguindo, dizendo que o Deputado que é eleito, assume independente do seu Partido ter ou
não conseguido o percentual que garanta a sua eXiStência.
Quando se votou a reforma da Constituição, a Emenda n~' 11, o Senador
José Sarney, Líder da ARENA, deu essa interpretação, de que o Deputado
não perdia o mandato, o mandato lhe era assegurado.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB -

RJ)- É verdade.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Vejam o que diz o ilustre Relator:
••Quanto aos efeitos do item 2, § 2~', art. 152, conjugado com
o§ 3~', que se refere aos 5% de eleitores exigidos, para que o partido
tenha representação na Câmara, queremos deixar assinalado, no
nosso Parecer, a nossa posiçãO de absoluta afinidade política, com a
neceS-sidade de emenda constitucional no sentido de preservar o
mandato dos eleitos.
A interpretação do Senador José Sarney, como Relator da Comissão Mista da Proposta de Emenda à Constituição, é lógica
quando diz:
De fato, nos termos da proposta, não se verifica, como supõe o
autor da Emenda, prejuízo para os eleitos, embora não se possa representar o respectivo partido.
O Que a proposta veda é precisamente a representação partidãria, nunca, porém, a representação dos eleitos legitimamente pelo
referido referendo popular, pretendendo, assim resguardar provi~
dência efetivamente não vulnerada pela proposta, ou seja, a relativi~
dade é o direito da nova filiação dos eleitos.
- A emenda apresenta-se, neste ponto, desnecessária, de certo
modo, redundante ...
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O Relator da matéria, Presidente da ARENA, na hora em que se votou a
reforma da Constituição, disse que tinha redundância, que seria desnecessário, que o inandato estava assegurado.
O ilustre Relator não teve a mesma interpretação, aqui, que teve na anterior. No nosso eiltendimento está implícito rla lei o direito dos eleitos. Necessitaremos, porém, de complementação de emenda constitucional transitória,
para que fique indiscutivelmente assegurado o mandato do parlamentar, que
possa se achar ameaçado_ diante da evidência do § 39, do art. 152.
Por isso que, ao ser escolhido o Relator, pela ilustre Liderança da ARENA nacional, declaramos à Imprensa:
"'Devemos fazer um acordo de cavalheiros, para que tão logo se
iniciem os trabalhos legislativos do próximo ano, seja apresentada a
emenda modificando a redação do art. 152."
O Relator de hoje não concorda com o Relator de ~ntem. O Relator de
ontem é o Presidente da ARENA de ontem e o de hoje, e nos propõe um
acordo de cavalheiros.
Ora, Sr. Presidente, em busca do acordo de cavalheiros estão os dissidentes da ARENA, correndo pelos corredores do Congresso Nacional. Vá per-

guntar para o Senador Magalhães Pinto o que que ele acha de acordo de cavalheiros; aos Presidentes da República que não cumpriram as Constituições
que juraram, e em cima delas vieram os "pacotes" de abril os- a tos institu~
cionais.
É muito interessante ficarmos à espera do cumprimento de um acordo de
cavalheiros. Mas, hã mais, Sr. Presidente, com relação ao projeto de lei. É tão
impressionante o pavor que o Governo tenl do _MDB, que ele não admite,
permitiu atê a volta dos antigos partidos; podem voltar, menos a UDN. Parece que o Senador Sarney e o Senador Portella têm uma ojeriza pela antiga

e

UDN, esta não pode voltar, o PSD pode voltar, o PTB pode voltar, a UDN
não pode, esta não pode voltar. Mas o pavor pelo MDB é tãO grande que a
Imprensa publicava que o MDB continuaria cotfi- O-nõme de PMDB- Parti~
do do Movimento Democrático Brasileiro. EntãO o Governo colocou um ar~
tigo e seu casuísmo é tão escandaloso,- ê tãO reVoltante, é tão absUrdo, que,
sinceramente, ê duro termos que analisá-lo: ~•do nome constará obrigatoria~
mente a palavra panido". Esta foi 3 graflde i!loya_~ão que o Relator disse qu~
hã no projeto, mas, continua, '"com os qualificativos ~eguidos da sigla", ·isto
é, o partido não Pode ser seguido de~movimento, tem que ser partido isto, par~
tido aquilo, tem que ter um qualificativo, inovíriiento não é qualificativo.
.. Esta, correspondente às inici3.tiVaS de cadã palavra, não sendo utilizadas expressões", dizia o projeto de lei, "'ou siglas qUe possam induzir o eleitor a en~
gano ou confusão". Modifica o Rela_tor a paJavra sig{a pela palav~a arranjo.
Substitui, faz es.sa inovaçãO fantástica: de uma profundeza e de um conteúdo
realmente que os Anais do Congresso Nacional vão analisar no fUturo: Em
vez de dizer, "não permitida a utilização de expressão ou siglas que pos·sam
induzir o eleitor a _engano", o Relator coloca: "A utilização de expressões ou
arranjos que possam i~duzir o eleitor a confusão ou engano".·É que o Rela~
to r quis fechar mais, quis apertar mais, se na palavra sigla podia haver alguma dúvida, porque PMDB não induz a nada; agora, arranjo, pode~se dizer, é
um arranjo, é um arranjo que--está sendo feito com· esSa novã-sigla -que se-quer
apresentar. Esta é a abertura que o Relator fez no projeto; uma das grandes
aberturas de S. Ex• é esta.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um apàrte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB -

RS)- Pois não.

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Eu tenho a impressão de que V. Ex•
chega finalmente à conclusão de que a única coisa que salvaria o MDB seria o
nome, porque a unidade partidária, à qual se poderia apelar, V. Ex• não leva
em consideração. O fato é que a lei diz que o que vã.le para o ·MDB também

vale para a ARENA.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito profundo o aparte de
V. Ex•, mtiito profundo! Só que o MDB estâ do lado de cá e V. Ex• estâ do
lado de lã; do lado das vantagens, da máquina, esta mesma mãquina que estã
esmagando os chamados dissidentes da ARENA, chamando, um a um, aos
gabinetes governainentais, no sentido de crê ou morre, ou vota ou não vota ...

O Sr. José Uns (ARENA - CE) -

Esmagando nomes ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Mas, a sublegenda, Sr. Presidente, o Governo a mantêm. E mantêm por quê?]lor'q_Ue o uarenão" só sai,
perdoe-me o Senador Gastão Müller, se for mantida a sublegenda. É indispensável à existência do .. arenão" a sublegenda. Por isso que o Governo, com
todo o seu esforço, não pode atender os dissidimteS;e se atender, ilustre Senador ...

Sábado 17

6015

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Mas sai apesar de mudar de nome...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não se esqueça que pode cair
o art. 59, mas.caíndo o art. 59, restará ao Governo vetar o art. 13, na parte
referente à extinção á3 stiblegenda, na leCatuã.I e aí precisa de dois terços para
derrubar o veto.
O Governo até ontem dizia que a sublegenda era necessária, porque nós
tínhamos apenas dois partidos. Agora vamos marchar para o pluripartidarismo, por que a sublegenda?1A sublegenda, que é o câncer do partido, a sublegenda que corrói o partido, a sublegenda que cria a divisão interna, que impede que um partido seja sólido, seja forte, seja unido em torno de idéias. Por
que manter a sublegenda? É porque em torno da sublegenda a máquina do
Governo pode agir. HVocês concorrem. É melhor vocês concorrerem no partido do Governo do que no partido independente. Porque no partido do Governo vocês somam os votos, o que ganha, ganha, o que não ganha sempre
tem um cargo à disposição, numa autarquia, num ministério, numa sociedade
de economia mista. Perdeu, mas prestou serviço, e a quem presta serviço o
Governo está aí para corresponder, com a devida vantagem" ...
Manter a sublegenda no sistema do pluripartidarismo é um escândalo
que soa como tal aos ouvidos e aos olhos de quem quer escutar e quer ver.
Mas o Governo parte para um pluripartidarismo realmente importante ...
Pluripartidarismo, em que os homens do Governo devem fisiologicamente se
unirem, no mesmo partido. Os homens da Oposição devem ideologicamente
se dividirem por vários partidos.
Este ê o espeíi'itri do Governo, este é o espírito da reforma, este é o desejo
do Governo. Idéias, conteúdos, princípios, programas, filosofia, isso não iropotra. (Muito bem!) Agora é o partido do João, ontem era o do Geisel, ant~ontem era o do Médici. A -doutrina estã lá na cultura vasta do General Figueiredo. Programa econômico, filosofia social, para que a ARENA pensar?
Para que os atuais Senadores e Deputados da ARENA se preocuparem? Lá
estã o Presidente João pensando por todos. Quem tem chefe não pensa, dizia
um caudilho; ele pensa pela gente, pensa por nós.
A sublegenda tem que ficar. O escâridalo da sublegenda nasceu para uma
eleição só, quando após o Al-2 extinguiram os partidos, que eram quatorze, e
criaram dois partidos; afirmou-se que ela era necessária para que nos dois
partidos as maiorias não esniagassem as minorias, notadamente na ARENA
a briga do PSD e UDN. Veio para uma eleição só, durou até hoje e vai durar
no pluripartidarismo do Governo. Aliás, sobre a extinção do MDB e a extinção da ARENA, há uma passagem do ilustre poeta e jurista José Sarney,
que deve tê·la dado mais como poeta do que como jurista, que é genial. Interpelado pelo Sr. Deputado Jorge Arbage, de que os partidos não poderiam ser
extintos, o jurista pOeta-respondeu: "No Brasil os partidos políticos são reconhecidos, como em outros países mais adiantados do Mundo, como pessoas
jurídicas de Direito Privado", o que daria fundamento à tese dos juristas,
como o Sr. Paulo Brossard, de que o partido é corno uma sociedade civil que
não pode ser legalmente extinta. "Mas, em nosso Direito, partidos são pessoas jurídicas de Direito Público e n-â() privado; são algo como uma autarquia
pois recebem fundos públicos e, nesse caso, podem ser extintos, como extintas
podem ser as repartições públicas, na forma da lei."
O Presidente da ARENA compara um partido político a uma autarquia.
Ainda bem que S. Ex• reconhece que o partido político é uma autarquia, que
pode ser extinta por lei, não por decreto. Comete S. Ex• esse ato de grandiosidade ao partido político. É uma autarquia, sim! Mas não é uma autarquia
que o Presidente da República possa extinguir Por decreto, tem que haver
urna lei.
Mas onde estamos nós? Ponho de lado todos os juristas que se manifestaram sobre esta matéria bem como o Senador Humberto Lucena. no seu úl~
timo pronunciamento, a mancheia.s nesta tribuna, para ficar apenas com o
bom senso. Apenas com o bom sendo! Mas como se pode argumentar que um
partido político é urna autarquia que a lei pode extinguir? Então, no momento em que o Governo começa a temer que um partido pode possibilitar-lhe a
queda do Governo pelo voto, determina a sua extinção como uma autarquia
qualquer? Mas onde estamos? Mas, na verdade, este ê o espírito da lei: o Governo está tratando ARENA e MDB como autarquias e como o Governo
quer extinguir essas autarquias as extingue. E vai criar novas autarquias. E
cri_adas as novas autarquias, daqui a três, quatro, cinco, seis, não sei quantos
anos, uma delas terá adquirido força, prestígio e respeitabilidade popular,
para colocar o Governo em crise, para colOcai o Governo em termos de perder a maioria pelo voto popular. O que farã o Governo? Extinguirá as novas
autarquias. Extinguirá! Sairemos nós, no ano que vem, a organizar as autarquias do Dr. Sarney; organizadas as autarquias, depois de alguem tempo,
uma del_as _terá confiabilidade popular para disputar o voto e ganhar a maioria. O Senador Sarney não terã nenhuma dúvida, são autarquias, vamos
extingui-las. Vamos criar novas.
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PB)- V. Ex• permite'?
0 maior prãzcr.

O SR. PEDRO SIMON (MDB _ RS) _ Com

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- V. Ex• tem toda a razi\o, nobre
Senador Pedro Simon; a aprovação deste projeto significará o precedente
mais perigoso que jâ se abriu na História Política do Brasil.

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Reparem: por quê foram ex-
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não é suficientemente resistente, então não hâ condição para que esses partidos persistam. mudando de nome, depois da extinção dos partidos pré:xistentcs. Esta, a minha opinião.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Realmente, Y. Ex• jamais sairia da ARENA para entrar, por exemplo, no Partido Independente. Tenho
certeza de que V. Ex• jamais -s_aii-iã. -um dissidente ...

tintos os antigos partidos? Porque em 1964 tivemoS um movimento chamado
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Esta é uma questão de foro íntimo.
Revolução; veio u-m ato que não teve n-úmero, mas, depois, deu-se-ihe o nú-, V· Ex• sabe disso.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) -Também concordo inteiramero I; por um prazo, ·cassou, prendeu, exilou, adonou-se do Governo~ mas
teve um prazo; voltou a Constituição de 1946 a ter vigência total, e sob a sua mente com V. Ex': é uma questão de foro íntimo.
vigência tivemos eleições governamentais em ll Estados, em 1975, c nesses 11

Estados a coligação PTB/PSD, ganhou na maioria deles, principalmente
Guanabara e Minas Gerais.
-- --·-Não vamos esquecer, nobre Senador, V. Ex• lembra bem, que foi esse
fato que, na oportunidade, quando se exigia Que não tomassem posse o Governador Negrão de Lima c Israel Pinheiro, no Rio e em Minas Gerais, eli~s
tomaram posse, mas veio como conseqUência o AI-2 e se extinguiram os Partidos Políticos.
A UDN da época entendeu que não teria condições de fazer os Governadores pelo voto direto. Então os partidos foram extintos.
Agora, como me diz o ilustre Senador da ARENA, nesta Casa, oriundo
do antigo PSD, de lá até aqui o PSD entra com -os votos e a UDN entra com
os Governadores.

0 Sr. José Llns (ARENA - CE)- Tenho a impressão de que V. Ex•

deve estar com a maior ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. Ex• estâ fazendo uma afirmativa com a qual também concordo: é uma questão de foro íntimo.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Pelo que vejo, mesmo não sabe que
decisão .tomar. V. Ex• identifica a minha, mas a sua mesmo parece que não
identifica.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A minha é muito clara, nobre
Senador. Defendo, intransigentemente, que o Governo não tem autoridade
para extinguir o MDB.

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Este é o outro problema.
Agora, treze anos depois, o MDB adquire condições de ter maioria no
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Ah, isso é muito fâci!! Isso é
Congresso e fazer a maioria dos governoS. Então, vamos extinguir o MDB.
Vamos criar novos partidos. E partido pode-se criar por ato de força. Mas, outro problema, que não interessa a V. Ex', que estâ,Iouco para ver o seu
partido não adquire respeitabilidade popular por ato de força. Como dizia partido extinto.
um ilustre jornalista da Folha de S. Paulo:
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
••os partidos levarão muito tempo até adquirirem a respeitabiO SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Com todo o prazer.
lidade popular, a credibilidade popular; levarão tempo suficiente
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- V. Ex• hâ pouco falou em crepara que o Governo possa, durante esse espaço de tempo, agir à
dibilidade popular. Entretanto, nos tempos que correm, nobre Senador Pedro
vontade, atuar à vontade."
Simon, o que impoita ao sistema é que oS partidos adquiram a confiabilidade
Porque, até os partidos se organizarem, viveremos um ano, aqui, com do Governo.
blocos, blocos parlamentares sem partidos legítimos. Depois, deles se organiO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Bem, essa é mais difícil. Realzarem, no ano seguinte, voltarão a organizar os diretórios municipais. E, depois, terão que lutar, para buscar, com o tempo, a credibilidade popular. Em mente é difícil, a tal ponto que uma pessoa por quem tenho a maior simpatia,
1970, o MDB foi fragorosamente derrotado nas urnas. Não para a ARENA, o maior carinho e o maior respeito,· qUe é o Senador Henrique de La Rocque,
para o voto em branco. Porque a esinagadora maioria do- povo não aceitava a fez hoje um pronunciamento que considei-0 da maior importância, felicitando
o Governo porque a intlação caiu de 7.8 para 5.6, ou coisa parecida. Reparem
ARENA, mas não confiava no MDB. Votou cm branco.
Agora, os partidos que se formarão terão que percorrer um longo e so- que estamos num País cm que as coisas vãO tão bem que um Senador da cul~
tura e da capacidade do Senador Henrique de La Rocque felicita o Governo
fredor caminho até chegarem a adquirir a confiabilidade popular.
quando a inflação é de mais de 5% ao mêsl Realmente, vejamos a que grau
É o tempo que o Governo quer. Diria mais: é o tempo que o GoVerno
atingiu a realidade brasileira! A que grau estamos no controle da inflação,
precisa para que só ele possa agjr, só ele possa atuar, só ele possa se impor e
quando é recebida com aplausos, c por um Senador da respeitabilidade do Sefalar, porque o resto, os partidos, esses estarão tentando buscar a confiabilinador Henrique de La Rocque!
dade popular.
A inflação?! A inflação baixou para 5%. Viva o Governo! Inflação de
Por isso~ nobre Senador, o problema não ê extinguir ou criar partidos. V. 5%, multiplicada por 12, daria 60%.
Ex• poderia ter dito - e até concordo - que o Governo extingue, partidos,
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• outra vez nobre
mas não extingue as idéias. Mas por que o Governo não deixa que o MDB
volte com o nome de MDB? Porque o Governo sabe, e nós também o sabe- Senador?
mos, que, no futuro, terá que se vender a nova idéia, o novo nome, o novo róO SR. PEDRO SIMON (MDB .-RS)- Pois Não.
tulo, até se ter o longo e espinhoso caminho de buscar a credibilidade popuO Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- No entanto, o Senhor Presiden-

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

te da República, em entrevista à Veja, previa a inflação de 50% chegar a 70% ao final do ano.

e vamos

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) -Com o maior prazer.

O Sr. Henrique de Lu Rocque (ARENA -

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Pedro Simon, acho

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Se o chamei ao debate, é claro

que não há dúvida que a passagem do bipartidarismo para o pluripartidarismo é um passo importante a ser dado no ambiente político brasileiro. Acho
isso muito importante mas acho~ também, que por uma questão de respeito a
nós, que pertencemos à ARENA e ao MDB, os Partidos atuais devem ser extintos porque essa é, a meu ver, uma condição de liberalização total de cada
um dos partícipes desses partidos atuais. Seria tremendamente constrangedor
se tivéssemos de encarar um pluripartidarismo. Diante da permanência dos
atuais partidos, o primeiro constrangimento, mesmo que desejássemos participar, ou fazer parte, vincularmo-nos a outro partido, nos sentiríamos constrangidos. É muito importante que essa Jú.-emissa seja aceita. Além do mais,
V. Ex• chega também à conclusão, como chegou hã pouco tempo, de que se
pode suprimir as siglas, mas é difícil suprimir as idéias, quando elas existem
consistentemente e são aceitas totalmente· pelo grupo: Se~ porém, elas não são
.aceitas pelo grupo, se, porém~ o cimento que uile esses homens no seu partido

que darei, com o maior prazer, o aparte a V. Ex•, nobre Senador Henrique de

MA)- Permite V. Ex•?

La Rocque.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA -MA)- V. Ex• acaba de conceder ao modesto Senador pelo Maranhão o privilégio de participar de um
discurso, de uma dissertação de quem tão consagrado aqui chegou pelas ur·
nas e pelo talento. É-me realmente, confortador. O que procurei assinalar,
nobre Senador Pedro Simon, foi que o Ministro Delfim Netto tinha conseguido essa coisa, esse fato, esse acontecimento, que me chamou a atenção, de
conter esse cancro qUe parecia effi ascensão e susceptível sequer de paralisação. Achei significativo que, de um mês para outro, embora o percentual
fosse insignificante- e V. Ex• o sabe, eu sei e toda a Nação sabe- embora
fosse insignificante, demonstrou que a inflação estagnou. Então, declarava
que a inflação ~e o MDB, a ARENA e todo o Pais concorda- é muito
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mais perigosa para os destinos da Nação do que a própria divergência pol!tica, porque é a deterioração cconômica do País, é a putrefação econômicofinanceira do País. Se parto dessa premissa, congratulei-me não pela cifra,
não que a cifra fosse realmente marcante, mas porque ela mostrava, pelo menos para aqueles que não são ainda totalmente desesperançosos, mostrava
que a inflação parOu de galopar tanto. Muito grato a V. Ex• por haver permitido que eu explicitasse nielhor aquilo que declarara sem nenhuma veleidade,
pedindo lic~nça aos eminentes Senadores Luiz Cavalcante e Roberto Saturnino, para que tivesse o direito de extravasar algum pensamento meu em matéria realmente do conhecimento específico e total de tão brilhantes companheiros desta Casa.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito obrigado, nobre Senador.
O MDB, afirmam alguns- e isso é muito importante- o MDB é contra o plurípartidarismo; na verdade, o MDB está fazendo toda essa encenação porque quer continuar detendo o monopólio da Oposição; o MDB não
deseja que surjam novos partidos, e eles estão aí desejando surgir. Não! Há
emendas apresentadas não apenas por deputados e senadores diretamente ligados já a projetos de organização de novos partidos, mas apresentadas por
deputados e senadores firmados no atual partido e dele não desejosos de sair;
hã emenda, inclusive, apresentada pelo Presidente Nacional do MDB, Deputado Ulysses Guimarães. São emendas que abrem, que facilitam totalmente a
criação de novos partidos. Então, hã emendas que o MDB apresentou, inclusive dois substitutivos- um de autoria do Senador Itamar Franco, facilitando, ao máximo, a criação de novos partidos; e outro, de autoria dos membros
do MDB na Comissão Mista qu~ estudou o projeto, sendo que este subs'titutivo dos homens do MDB que fazem parte da Comissão Mista, é absolutamente liberal, deixa o povo selecionar os partidos que devam existir. Mil pessoas,
sendo 10 eleitores por Estado ou Território da Nação, organizam um partido.
Mais abrangente do que este, mais facilidade do que esta para se permitir
a criação de novos partidos, parece-me impossfv'el. E não se diga que é um absurdo, porque projetes semelhantes existem nas grandes democracias da Europa, deixando~se ao povo o direito de fazer a seleção daqueles que depois
continuarão ou não, terão ou não representação parlamentar.
Portanto, ninguém poderâ dizer, ninguém poderá acusar o MDB de desejoso de manter o monopólio da Oposição. O Governo, sim. O Governo está
aí esmagando, um a um, os que querem tentar fundar um partido novo.
Jã ontem, na anistia, o deputado que votava a nosso favor, para ampliála, tinha até os seus parentes demitidos dos Ministérios. Estão aí os Ministros
a dizerem: favores para quem estiver conosco. Estâ lá, semanas atrás, a palavra do próprio Presidente da República: faremos o nos_so partido. Quem estiver conosco, fique conosco. _Os outros fiquem com quem e onde quiserem. Eu
não me queixarei, mas eles que também não se queixem depois.
Esta é a afirmativa do Presidente da Repl1blica, em Cima da sua bancada,
no momento cm que se fala em' pluripartidarismo.
O MDB o deseja, mas deseja um pluripartidarismo sério, sadio, real, evidente, e não casuísta como está no projeto.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) Senador Pedro Simon, o que é de estarrece_r é que o
casuísmo é fisiológico; estã comendo a confiança da Nação, está acabando
com a esperança do povo, gerando indefinição no campo politico e ideológico
que criou instabilidade no campo econômico e social, instabilidade esta que
gerou uma situação terrível porque, hoje, no BrasH, é um salve-se quem puder, a inflação é grande mas, por incrível que possa parecer, a inflação psicológica ainda é maior do que a inflação real. E é maior por quê? Porque nin~
guém sabe de que maneira vem o dia de amanhã e, assim, quem pode se arrumar hoje não pode, absolutamente, deixar para amanhã. Então, o que gera e
medra em toda a nação é a desconfiança, a desconfianÇa que, hoje, é a porta
aberta de um governo que, através do casuísmo fisiológico, gerou tudo isso
que estã aí. Uma situação deprimente que não sabemos, em sã consciência,
para onde vamos ser arrastados. O que podemos confessar é que o povo estâ
aí desamparado, a classe política marginalizada, o nosso rico descapitalizado,
a classe média endividada e o assalariado morr~ndo de fome. Esta é a grande
realidade. Congratulo-me cOm V. EX• porque, tendo esperança. tem a coragem de vir à tribuna debater um problema de magna significação para o futu~
rodo País.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, o tempo de V.
Ex• já está esgotado em oito minutos.
O SR. PEDRO SIMON (MDB -

RS) -

Jã encerro, Sr. Presidente.

Muito obrigado, nobre Senador Agenor María.
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Volto a repetir, Sr. PreSidente, porque tenho o costume de dizer claramente o que penso, o que significa esse projeto. Primeiro: extingue o MDB
porque o MDB cresceu demais e, crescendo demais, põe em risco o Governo
em 1982; segundo: extingue a ARENA, porque conseqüência de permanente
bater palmas ao Governo. aceitando tudo, a ARENA, nesta altura, perdeu a
confiança do Governo, e depois de quinze anos de bater palmas ao Governo,
de ficar contra o povo para apoiar o Governo, ela recebe como resposta a sua
auto-extinção. É necessário extingui-la, esse instrumento não serve mais, é necessário colocá-lo de lado para tentar pintar uma casa nova, bonita e moderna para vender a imagem ao povo; terceiro: esse projeto, e principalmente
quando dá o mandato de um ano aos primeiros diretórios, quer manter a
classe política permanentemente voltada para esse problema, impedida de
dialogar, de discutir, de debater, de criticar, de fiscaliZar os atos governamentais; quarto: esse projeto traz nele, implicitamente, jã a prorrogaÇão dos mandatos municipais. O substitutiVo do Senador Itamar Franco determinava que
haveria eleições no ano que vem: os atuais partidos que ficassem, ARENA e
MDB, indicariam candidatos; os futuros partidos, as Comissões Provisórias
poderiam indicar candidatos, mas este projeto jâ ~raz em si a prorrogação das
eleições municipais; quintO: este projetO jâ traz em si a prorrogação do Colégio Eleitoral que vai eleger os Governadores em 1982 porque, não havendo
eleição, agora, para eleger os Vereadores, eles, tendo seus mandatos prorrogados, em 1982, serão os atuais Vereadores que irão eleger o futuro Governador.
Haverá de se dizer; mas a lei será mudada! Será. Agora, quando a lei dizia que as eleições eram diretas, o Governo violentou a lei e transformou, às
vésperas, as eleições diretas em indiretas. Posso eu ter credibilidade num Governo que, no futuro, quando a Constituição hoje, diz que as eleições são indiretas- peço à Taquigrafia que. quando eu falar em eleição indireta, coloque aspas. porque é pseudo-eleição indireta.
Hoje, quando elas já estão dentro do texto constitucional, posso ter credibilidade que o Governo vá muáar amaniÍii, quando o Colégio Eleitoral já está composto? Aliás, nesse sentido, tenho dito e lido da Tribuna, tanto o Senador Petrônio Portella, como o Ministro da CoMunicação Social -Sr. Said
Farhat, tem dito: o Governo não tem nenhuma decisão para as eleições de 82,
está estudando, pretende transformar as indiretas, mas não hâ decisão. Agora, este projeto cria o Coiêgio Eleitoral e, no momento que ele for aprovado,
com a Constituição que estã em vigor,já estã criado o Colégio Eleitoral para
eleger os Governadores em 82. Isto está neste projeto.
Encerro, agradecendo a sempre tradicional gentileza de V. Ex•, Sr. Presidente, apenas transcrevendo nos Anais artigo do jornalista Luiz Alberto
Bahia, hoje, na Folha de S. Paulo
MEXICANIZAÇÃO EM MARCHA
Não merecem comentário os sofismas do Ministro da Justiça,
vendendo o peixe da reforma partidária imposta ao País sob inspiração da teoria antidemocrática de que a Oposição - o MDB não pode ganhar eleitoralmente o poder. E assim adiar- nos termos propostos por Brizola - por dez anos a ascensão oposicionista
aos Governos.
A teoria espúria naturalmente não foi sequer referida na exposição do Ministro da Justiça no Congresso. A teoria é tema para
conversas íntimas nos centros decisórios do Executivo~ t uma teoria
golpista e inconstitucional.
Não merece fé e confiança o anteprojeto de reforma partidãria que
extingue os partidos em nome do pluripartidarismo e, ao mesmo tempo. contraria o pluripartidarismo ao favorecer a criação de
um partido hegemônico - o .. Arenão" - legaJizando coligações
para eleições majoritárias e sublegendas para eleiçõCs municipais. A
política de partido hegemônico escrita no p~ojeto desmente retórica
pluralista do Governo. O pluralismo do Governo alveja apenas a
Oposição, que o oficialismo quer dividida até o ano de 1983.
O maquiavelismo do Planalto visa desorganizar a Oposição e
desarmar o Congresso. O Legislativo destituído fica ameaçado de
completa ineficiência em seus deveres de controle e de fiscalização
do Executivo. Aos grupos oposicionistas só resta criar a coligação
da Oposição para impedir que a competição entre os blocos, na luta
pela sobrevivência partidâria, garanta êxito à estratêgia de divisão
para reinar.
Os pontos de unidade da coligação oposicionista se definem
por força do próprio anteprojeto oficial. Primeiro: unidade contra o
artigo que eXtingue inconstitucionalmente os partidos existentes; segundo: unidade contra o artigo que autoriza a sublegenda nas
eleições municipais.
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Vai adiante o artigo, Sr. Presidente, dizendo exatamente o que o jornalista pensa deste projeto.
Encerro apenas dizendo que não entendo as afirmativas do Sr. _Ministro
da Justiça. Quando perguntado, na televisão, sobre o que acha que poderia
acontecer se o projeto fosse rejeitado, S. Ex• afirmou: "Seria uma catástrofe.,.
Uma afirmativa como esta, feita num país democrátiCo, poderia ser considerada com uma afirmativa infeliz. Mas uma afirmativa com essa, feita num
Congresso que, muitas vezes, quando quis decidir com soberania lembrem-se da Reforma Judiciária e lembrem-se de Márcio Moreira Alvesterminou sendo fechado, uma afirmatiVã cOmo essa é muito grave.1
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Ali se viam seus filhos Dr. William Bernardo, mêdico ilustre em Brasília,
que para aqui se deslocou com sua família; Dr. Osvaldo Bernardo, agrônomo
em Pinheiros, no norte do Estado, onde dirige o setor pecuário da famflia;
Dr. Milton Bernardo, veterinário, residente em Vitória, nossa Capital; Dr.
Cbamberlain Buteri, advogado conceituado em Cachoeiro; Sebastião Vali,
seu genro, residente em Pinheiros, com toda sua ilustre família de advogados c
professoras ilustres; Claudionor Vali, também genro, residente em Muqui; e
netos, dentre os quais destacamos médicos, advogados, agrônomos, veterinários,
farmacêuticos, técnicos agricolas, contadores, diretores de empresas,
professores, agricultores e comerciantes, acadêmicos e colegiais, todos formando um grupo humano da maior representação social e cultural de nossa
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.) Lembro a V. Ex' que hã outros oradores inscritos e temos uma sessão do terra.
Em torno da mesa grande de sua primorOsa fazenda, amigos procedentes
Congresso às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PEDRO SJMON (MDB - RS) -Já termino, Sr.· Presidente. de diversos municípios capixabas reúnem-se para uma homenagem a um veUm membro desta Casa, que ocupou a cadeira que V. Ex• ocupa hoje, de lho companheiro. Anselmo Severiano Bernardo Neto, em nome da família,
traça o panegírico de seu avô ilustre, em palavras que destacam a atuação de
Presidente do Congresso Nacional, que afirma: a rejeição do projeto será
Anselmo durante os seus 80 anos de longa vida cheia de trabalho, mas gloriouma catástrofe. Era importante que S. Ex• salientasse em que consiste essa casa. A homenagem da família ao velho Chefe arrancou lágrimas dos circuns~
tástrofe.
tantes.
O ilustre Vice-Presidente da República, o ilustre civil, ex-Governador de
Falou, em nome dos amigos da família, o Senador que ora ocupa a tribu·
Minas Gerais, qüandO lhe perguntaram se o atua:l projeto não consistiria na
prorrogação de mandatos municipais, S. Ex• respondeu que sim. Por quê? E na, realçando, na vida comunal de Muqui, a vida e a luta de Anselmo Bernardo, desde sua atuação como vereador da Câmara Municipal do Município
S. Ex' deu esta genial resposta! "Por questões de ordem prãtica".
Realmente, Sr. Presidente, por questões de ordem prática. Para se evitar até sua particip-ãÇão, ainda hoje, nos embates eleitorais do Município. Destauma catástrofe, o Governo deseja votar esse projetO. O MDB, por questões cou sua vida de pai exemplar, que educou todos os seus filhos; de irmão dedide ordem moral, de ordem técnica, de ordem constitucional, de ordem jurídi- cado, contando com o apoio decidido de uma irmandade ilustre, dentre os
ca, o MDB deseja que se criem novos partidos, mas deseja que os atuais per- quais Juanito Bernardo, atual chefe de seu gabinete em Brasília, e todos os
maneçam, é claro que dando-se à ARENA o direito de se auto-extinguir pela seus colaboradores, na farna: da terra, produzindo para o Espírito Santo e
para o Brasil. Falou, também, em Antônio Lança, farmacêutico e chefe polísua Convenção.
tico em Pinheiro, onde é uma das lideranças mais esclarecidas na política daPeço a V. Ex•, Sr. Presidente, e de modo muito especial ao ilustre Sena- quele Município.
dor José Lins, liderando o governo neste momento, que leve à sua Bancada e
Agradecendo em nome da família discursou William Bernardo, traçando
ao seu Partido a oferta, a palavra oficial que o MDB estã fazendo agora. Se o
problema com relaç_ão à ARENA, para votar conosco na revogação do artigo o perfil do seu querido pai e exaltando-lhe as virtudes de pai, esposo, irmão,
2''\ é o problema da sobrevivência da ARENA, estaremos juntos para salvar a chefe de familia ehomem de bem. SUas palavras foram bem recebidas pelo
ARENA, votando imediatamente o projeto de lei que prorrogue a possibili- grande auditório que se reuniu para homenageá-lo.
dade de realização das convenções além do dia 6 de janeiro.
Um grande churrasco se desenrolava no pátio interno da fazenda, com
Muito obrigado e desculpe-me V. Ex•. Sr. Presidente. (Muito bem! Pal- bebidas e refrigeranteS -OferecidOs aos Seus colonos e agregados, para os quais
Dico Bernardo teve palavras de carinhosa atenção, chamando-os "amigos e
mas.)
queridos compa~heiros d~ _lutas".
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Como Líder, Sr. Presidente, peço a
palavra.
Foi assim, num ambiente de intensa cordialidade em que a amizade teve
o maior destaque, que a família, os amigos, os admiradores, os companheiros
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurne)- Tem a palavra, como Líder, o de fainas agrícolas e de lutas, o povo, em geral, de Muqui, tributou a Dico
nobre Senador José Uns.
Bernardo a homenagem maior a que ele tem direito pelos seus 80 anos de viO SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE· da, bem vividos, bem sofridos, gloriosos e felizes.
GUE À REVlSÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE·
Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a homenagem que, no Senado, presRIORMENTE.
to à figura exemplar de um grande homem da minha terra, do meu chão, do
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre meu Município. (Muito bem!)
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade de estar na tribuna, para um
Senador Dirceu Cardoso.
breve registro.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur.
O Serviço Médico do Senado, foi criado e estabelecido para dar assistênso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
cia a Senadores e a funcionários da Casa. Há na Casa cerca de 50 mêdicos que
Hâ nomes que não sendo vultos nacionais, merecem o registro de nossos
exercem sua atividade aqui no Senado. Há dois ou três dias, e ontem também,
Anais pelo que significam nos municípios onde vivem, lutam, sofrem e ajusegundo apurei, ninguém conseguiu comunica-r-se com o Senado para chamar
dam a construir o futuro de nossa Pátria.
um médico para prestar assistência rãpida de que necessitasse, não por falta
Nesta ordem de idéias, devo trazer ao conhecimcn~o do Senado, a fim de
de médico·aqui na Casa. Sr. Presidente, isto aconteceu- o que é mais grave
que figure nos nossos Anais, um nome que é, sob todos os ângulos, um gran- - porque não havia ligação telefônica com o Sepado, para que pudesse ser
de vulto de minha terra, um grande homem de minha gente, um grande cidachamado, a tempo e a hora, um médico que estivesse aqui de plantão.
dão do meu Município e um grande vulto de meu Estado.
Hoje vim aqui, recl8.mei 'com o médico de plantão, que não tinha culpa,
Assisti, Srs. Senadores, no último dia 10, em Muqui ao 80? aniversãrió de
Anselmo Severiano Bernardo. chefe de família exemplar, grande fazendeiro pois a culpa, é do serviço telefónico de fora do Senado. S. S• relatou-me que,
da velha cepa de homens do campo que trabalham a terra com amor e cari- de fato, hã dois dias o Senado não tinha ligações telefônicas com a cidade, o
que constitui üma falta gravíssima de nossos serviços.
nho, e grande industrial, além·de grande criador.
Fazendeiro em vários municípios do Espírito Santo - em Muqui, CaSr. Presidente, o nosso eminente SecretArio Alexandre Costa, que tem
choeiro, Jerônimo Monteiro, Pinheiro e Colatina - Anselmo Bernardo viu dotado o Senado de tantos melhoramentos, que estâ revolucionando o Senapassar o 8()9 aniversário de sua vida vivida inteiramente no campo, redeado do com essa galeria nobre que estâ criando abaixo deste piso, o Arquivo, a
de toda sua família, de muitos de seus amigos e admiradores e cercado do res- Seção de XerOX, a Biblioteca magnífica que estã sendo modernizada e o Serpeito de seus concidadãos.
viço Médico do Senado, nessa galeria que serã o salão de visitas do Senado,
No grande solar da Fazenda da Gironda, na zona montanhosa do meu que tem prestado tantos serviços, desde a lâmpada que falta no apartamento
Município, reuniu Anselmo, ao lado de sua bondosa e grande esposa, D. do Senador até trazer de longe as famílias dos Senadores que falecem, devo
Ana Bernardo, companheira de sessenta anos de vida, de lutas e de vitórias, levar ao conhecimento de S. Ex' este fato que registra uma irregularidade
toda sua família. formada de seis filhos, 32 netos e 6 bisnetos, e seus amigos que se passa não no Senado, mas com relação ao Senado, e que precisa ser sade vários municípios capixabas.
nada.
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Encontrei o médico de plantão, Dr. Paulo Menezes, e vejo no livro de
ponto dos Srs. Médicos plantonistas, esta observação que vou ler para o Senado:
~·comunicamos que quaSe todo final de sem~ana, ficamos sem
meio de comunicação externa, pois o serviço de telefonia desliga o
telefone para chamada externa."
Isto, ele anotou no dia 10/11. No dia 11, a mesma coisa. Dia 12, também. Hoje, está aqui o registro. Ontem eu chamei," também, chamei para a
minha família. Está aqui no registro:
•• ... mais uma vez, os telefones não estão funcionando adequadamente. O direito toca, atendemos e não se ouve nada. Os ramais
só atendem à luz verde, etc."
É o registro que faço, porque, ontem ...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)- O
harãrio de V. Ex' estã esgotada, eminente Senador.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Aqui é o Dr. Marcelo
Muniz.
Assim é o registra que faço, certo de que as providências da Secretaria do
Senado se façam, para que não mais ocorra o que se deu corriigO, Que tive um
problema de família urgente e tive que recorrer a uni. médico de fora.
Era o registro que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Com a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIOES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante a minha recente estada em Fortaleza, foi-me exposta a situação
dos professores colaboradores da Universidade Federal do Ceará, para a qual
entendi do meu dever reclamar as atenções das autoridades educacionais do
País.
Aliãs, em outubro passado, aqueles mestres promoveram uma Assembléia Geral, durante a qual foram relacionadas as dificuldades pelos mesmos enfrentadas em razão da precariedade do vínculo empregatício com a
UFC, sendo pleiteada, então, a transferência, a partir de 1'~ de janeiro de
1980, à condição equivalente a auxiliar de ensino.
Ascendendo jâ à casa dos 270, os professores colaboraáores - que ali
exercem, proficiC:iite e devotadamente o magistério superior- postulam oreconhecimento de uma situação de fato, a que não podem ser indiferentes a
nossa Reitoria e -o próprio Ministério da Educação.
Alguns dos interessados contam, em seus assentamentos individuais,
mais de cinco anos de serviço, o que descaracteriza o conceito de "supridor de
eventuais necessidades"~ sempre alegado com invocação do art. 121, letra a,
do Estatuto Geral da Universidade Federal do Ceará.
Ressalte-se, por outro lado, que, dentre as restrições com que se defrontam os colaboradores, figura o impedimento de votar e ser votado, numa injustificável marginalização da vida acadêmica, pelo cerceamento do exercício de
urna salutar prerrogativa de participação democrática.
Mencione-se, ainda, que, ao final de cada ano, o contrato de trabalho sofre interrupção, gerando, em conseqüência, insegurança para o professor e
sua família, ain.da mais por que, em tese, ocorre a interrupção no pagamento
dos salârios em janeiro e fevereiro.
Preocupados com a instabilidade funcional que os atormenta, os professores colaboradores submeteram ao Magnífico Reitor, Paulo Elpídio de Meneses Neto, a sua reivindicação básica, divulgando circunstanciado documento, vazado nos seguintes termos:

Sábado 17 6019

rária de cada Departamento (há casos como os do curso de Psicologia, Enfermagem, História, etc. em que os colaboradores representam até naventa por cento da força de trB.b"a.Ího) demonstram_ que,
na prâtica, o conceito de ''supridor de eventuais necessidades" estã
totalmente superado.
Gerãlmente as condições objetivas de trabalho do professor colaborador - como a não dispensa das aulas e de outros trabalhos
do Departamento - não lhe permitem a realização de cursos de
pós-graduação, conseqUentemente, o ingresso por via normal de
concurso público no quadro de docentes da UFC, ao qual se segue o
Regimento Geral, acha-se praticamente vetado ao_ professor colaborãâor, uma vez que se exige a apresentação do título de Mestre.
Como também, de regra, a Universidade não dispensa o professor colaborador das suas atribuições dídâticas, para que o mesmo
realize cursos de Pós-Graduação no Pars ou no exterior, mesmo naquelas ãreas em que a UFC não possui cursos de pós-graduação.
Ressalte-se que a CLT dispõe no seu artigo 451 o seguinte:
"O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou
expressamente for prorrogado mais de 1 (uma) vez, passará. a vigorar sem determinação de prazo."
O contrato do professor colaborador na UFC tem, geralmente,
a vigência de um ano, expirando a 31 de dezembro independentemente do tempo de serviço acumulado e do número de contratos assinados na carteira de trabalho.
A interrupção do contrata de trabalho a cada final de ano gera
um problema crucial de insegurança e instabilidade ao professor colaborador, uma vez que, em tese, isto significa uma interrupção no
pagamento dos seus vencimen~os durante os meses de janeiro e fevereiro.
Em muitos casos, a renovação do Contrato do professor colaborador fica na dependência da ministração de cursos de terias, os
quais não são descontados da- suã. carga de trabalho no semestre seguinte, conforme acontece, usualmente, com os professores do quadro.
Por outro lado, as férias do professor colaborador são geralmente concedidas, compulsoriamente, no mês de julho, com o intuito de que o mesmo não as requeira nos meses c'.:. _lanei:-o e fevereiro.
Ressalte-se aifl:da, o fato de que suas férias são d.;:: .ap\.n;J:;. JO dias, enquanto que as dos professores do quadro sã·:• ._~~, ..._:~ fbas.
Acrescente-se ainda mais que ao profess..::-.l \_-vL. b)n:dor não é
permitido o direito de votar e ser votado, o ql~·; .!.!gm:!,~::.i r ão somenw
te um desestímulo à sua participação na vida ··-~:<~oÊ!rrâ:a. ;orno também tal discriminação vai de encon'tro aos princlpi•)S inai~ elementares de participação democrática~
Quanto à pesquisa, observe-se que apesar de o professor colaborador, participar de projetes de pesquisa, inclusive orientando
discentes, estas atividades são consideradas assuntos de interesse
particular, conseqüentemente, não havendo redução de seus t!ncargos de ensino.
Além do que jã foi exposto saliente-se que em alguns centros, o
professor colaborador é obrigado a se submeter à seleção (com o
mesmo caráter de concurso público) para renovação de seu Contrato de Trabalho no início de cada ano.
Em síntese, ressaltamos que o professor colaborador já integra 1
de fato, o corpo docente da UFC, visto que o artigo 78 do Estatuto
Geral dispõe o seguinte:
"o corpo docente da Universidade será constituído por quantos
exerçam, em nível superior, atividades inerentes ao sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão ou ocupem posições administrativas na qualidade de professores". Ressalte-se que ainda que as
suas ativídades não correspondem mais a eventuais necessidades
previstas no art. 121 do mesmo Estatuto e que sua capacidade docente já está largamente comprovada em sua experiência de ensino.
Assim em face de toda essa situação problemática que oÍ'a atinge o professor colaborador,
Reivindicamos:
A passagem automática à condição equivalente a auxiliar de
ensino, a partir de 19 de janeiro de 1980~ sem prejuízos financeiros,
com aproveitamento do tempo de serviço e com direito a ser votado.
Fortaleza. 18 de outubro de 1979."

A figura do professor colaborador surgiu como uma medida
conjuntural, destinada a preencher eventuais necessidades docentes
criadas pelo afastamento temporário de professores do quadro (OL
Art. 121 -letra a do Estatuto Geral, da UFC.) Entretanto, a expansão da Universidade gerou a necessidade de contratação de professores c-olaboradores, para atender à crescente demanda anual de,
atividades regulares e permanentes. Desta forma, o professor colaborador passou a alimentar, na prática, uma política de expansão
do corpo docente. Hoje a UFC teiri CCrca de 270 professores colaboradores, que respondem por consíderâveis tarefas de ensino, pesquisa e extensão, e contribuem de forma insubstituível para o funciona~
mento da Universidade.
O simples exame do tempo de serviço dos atuais colaboradores
Sr. Presidente:
(alguns com quase cinco anos, e mais da metade com mais de dois
Ao trazer a debate, nesta Casa, a problemática do professor colaborador
anos de contrato) e o seu peso·na força de trabalho e·na carga ho- da Universidade Federal do Ceará, confio em qUe o Reitor Paulo Elpídio diliH
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genciarâ tudo quanto, no âmbito de sua competência, possa ser levado a efeito para normali~ar a situação funcional de 270 mestres, que desejam alçar-se
à condição de auxiliar de ensino a partir do próximo ano. (Muito bem!)
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258, de 1979DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Sena- financeiro de 1980 - parte relativa à Secretaria de Finanças, tendo
PARECER, sob n' 813, de 1979, da Comissão:
~
dor Gastão MUller.
- do Distrito Federal, favorável à parte referida e contrário às quatro
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Lê o seguinte discurso.) Emendas apresentadas, com voto em separado do Senador Itamar Franco.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-4É com real satisfação que assinalo a passagem, no dia 17 de novembro
próximO, do 269 aniversãrio de fundação do Município de Alto Garças, em
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
Mato Grosso.
de Redação em seu Parecer n• 979, de 1979), do Projeto de Resolução n• 108,
Alto Garças; Sr. Presidente, como o próprio nome sugere, estã plantada de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujâ, Estado de São Pauquase nas nascentes do Rio Garças qucd~m um curso, praticamente, paralelo lo, a elevar em Cr~ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos
ao Araguaia, sendo o Garças o primeiro grande afluente do Araguaia. Onde e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o
eles se encontram surgiram duas cidades, Barra do Garças, em Mato Grosso montante de sua dívida consolidada.
~ Aragarças, do lado de Goiás.
-5A cidade de Alto Garças surgiu- cóm o nome de Bonito, tendo sido ali
construída a primeira casa pela Comissão Rondon, quando no trabalho deleDiscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
var a comunicação ao interior, via telegráfica.
de Redação em seu Parecer n• 980, de 1979), do Projeto de Resolução
Quem comandava o destacamento que denominou hoje Alto Garças, en~ nc:> 111, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Esta~
tão de Bonito, foi o já falecido Major Otávio Pitaluga, pai do General Plínio do de São Paulo, a elevar em Cr$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sesPitaluga, indiscutivelmente, uma das figuras de maior destaque das Forças senta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante
Expedicionárias Brasileiras (FEB) na última Grande Guerra, aliás, dois ilus- de sua dívida consolidada.
tres cuiabanos, ou seja, o pai e o filh,o, citados.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do .. Posto de Correio" da Comissão
Rondon, surgiu um povoado, descobriu-se que o Rio Garças ·era e é muito
rico em diamantes, in"icióu-se uma incipiente agricultura e avolumou-se a pe~
cuária, transformando-se o .. Bonito" de ontem na progressista Alto Garças,
de hoje, com estrada asfaltada que a liga a Cuiabá e ao resto do Brasil, por
Rodovias pavirileittadas e para finalizar, a vinda para o Município e região de
dezenas de sulistas genericamente intitulados gaúchos, Alto Garças avança
célere, na senda do progresso.

-6Discussão, em-turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nll 981, de 1979), do Projeto de Resolução
nv 112, de 1979, que autoriZa a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo, 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)
o montante de sua dívida consolidada.

-7Ao assinalar, Sr. Presidente, o 269 aniversário de fundação de Alto
Garças, desejO- enviar efusivos cumprimentos aos habitantes de Alto Garças,
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
filhos da terra ou por adoção, através dos Senhores Prefeito Municipal e de Redação em seu Parecer n• 982, de 1979), do Projeto de Resolução
nobres Srs. Vereadores seus legítimos representantes, pelo feliz evento.
nv 119, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado
Aproveito o ensejo para, num pleito de homenagem, lembrando o nome de Minas Gerais, a elevar em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros)
do Sr. Ildefonso Brandespin, um dos grandes pioneiros de Alto Garças, hã o montante de sua dívida consolidada.
pouco falecido, prestar um voto de gratidão a todos aqueles que ajudaram a
tornar Alto Garças o que hoje ela já o é, ou seja, uma das mais futurosas cida-8des do leste de Mato Grosso.
Discussão, eni turno único, da Redação Fin~l (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 983, de 1979); do Projeto de Resolução
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
n9 122, de 1979, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hã mais oradores inseri- operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta
milhões de dólares americanos), para financiar projetas prioritários do Estatos.
do.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
-9próxima a seguinte
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258, de
1979-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
ORDEM DO DIA
exercício financeiro de 1980, na parte relativa à Secretaria de Agricultura e
Produção, tendo
PARECER, sob n• 817, de 1979, da Comissão:
-1- do Distrito Federal, favorâvel, com duas Emendas que apresenta.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nll 258, de 1979~
DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
-10financeiro de 1980 - partes referentes ao Gabinete do Governador e à
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado nll 258, de
Procuradoria-Geral, tendo
1979-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
PARECER, sob n' 811, de 1979, da Comissão:
-do Distrito Federal, favorável, com voto em separado do Senador lta~ exercício financeiro de 1980, na parte relativa à Secretaria de Segurança
Pública, tendo
mar Franco.
PARECER, sob n' 8!8, de 1979, da Comissão:
-do Distrito Federal, favorável, com voto em separado do Senador Ita-2mar Franco.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nll 258, de 1979~
-11DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
Discussão,
em
turno
único,
do Projeto de Lei do Senado nll 258, de
financeiro de 1980- partes referentes à Secretaria do Governo e à Secretaria
1979-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
de Administração, tendo
exercício financeiro de 1980, nas partes relativas ao Tribunal de Contas do
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 812, de 1979, da Comissão:
Distrito Federal e receita e texto da Lei, tendo
- do Distrito Federal.
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para que seja <!!IUtorizado o Governo do E,!
tado do Rio de Janeiro a ~levar o montan
te de sua. dívida consolidada em •••••• •-:
CrS 1.200.000.000,00.
__ _

03.10. 79

SENADOR HUGO
RAMOS.

03.10.79

Constitucional
e jurÍdico.

APROVADO
(03.3.0.79)

PROJETO LEI SENADO N'i' 13/79:

13.03.79

SENADOR RAI MUNDO PARENTE

19.03.79

Constitucional
e jurídico.

APROVADO
(03.10. 79)

30.08.79

SENADOR BER NARDINO VIAAA

31.08. 79

Constitucional
e j ur!dico. Con
trário mérito.
Vencidos Sen.
Moacyr Dalla •
:.ázaro Barbozá
e Hugo Ramos •
Sem voto Sen.
Nelson Carnei

APROVADO
(03.10.79)

Dispõe sobre

a concessão

de aposentadoria
:~~:~}~ic~~ra o comerciãrio na forma que

Autor: Senador Mauro Benevides.

PROJETO LEI SENADO N9 257/78:
Jl.bre ensejo ã segunda revisão Criminal dos
condenados por crimes políticos~ de qual quer natureza.
Autor: Senador Nelson Carneiro

OBSERVAÇõES

Novembro de 1979
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NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

10.06.79

SENi,DOR LENOIR

~!ac-iC::iál

e es-::e.belece

di..s~:-ibuição Ce recursos
ccs :::st.a::!.cs e 'rerritórios.- S~nador Nelson

13.08.79

28.08. 79

SENADOR TANCREDO NEVES

29.08. 79

APROVADO
(03.10.79)

I
12 .os. 79

PROJETO U:I SEN.t..DC N'i' 2GS/79:

SENADOR .XURI

I

Cc c5=.ic;~ o:!e ?~cesso Civ.il, 'p<~r<J. incluir
:-.o c!.;:-::.::~ t.e ~çõas de rito surr.aríssiiT".o a
c!c f.i.::.:;!a:- p~ra excnerar-se da fiança pres
1:aêa &e~ li::ú.ta.çGo de tempo. ·
-

Des.arquivado

ao
PLC n9 59/79.

APROVADO
{03.10. 7S)

j

!lelso:n Carneir:o:

.DATA DE

RECEBIMENTO
NA COMJSSAO

I

.

.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OJSTF!IBUIÇAO

I

·:----'-';1---,1--1P:;!OJE:TO LEI SENADO N9 267/'29:-

APROVADO

(03.10.1S)

I Anexaç.ão

13.0S. 7S

LO BJm.ARIJ. -

J..c:-esce.:.ta alínea ao Í"t<?.m II~ do art .-175_,

E EMENTA

Constitucional

e jurídico,com
emenda n'i'l-CCJ
vencidos quant

ã emenda Senad
Murilo BadarÕ,
Aloysio Chaves
e Lenoír Varga

Autor: Senador Ott.o Lehmann,

I

Constituciona

e jurÍdico.

OBSERVAÇõES

DA

COMISSJI.O

Carneiro.

??.OJETO LEI SLl\ADO N'i' 37/79:

NO~.lERO

CONCLUSAO

da Uniãõ

;..-=rescen-::a parágrafo I!. 'i' ao art. 6 87- do CÓ
Cigo de Processo Civil (Lei nSI 5 869, de"
11 de j a.:\ e iro de lS 7 3) •

.':.~ter: Se::taCor

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DISTRIBU!ÇAO

c~i'::.érios

:..:::-a e
A:.:"::"o':":

DATA DA

I

VARGAS

:-.::o:;5e so::.:-e o ?:!.ano ele !:e.sen~ol;:;.i:r.en~o-- da

!::..::-i!çâ"o

RELATOR

Sábado 17 6023

12.S9.7S

SENADOR ALMIR

l3.09.7S

PINTO.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

Constitucional
e jurÍdico.

CONCLUSA:O

OBSERVAÇOES

DA

COMISSÃO
APROVADO

(03.10.79)

I
A.t::tor: Senador Gas.:ão -MUller.

P~Ov'""ETO

,I

LEI SENADO N9 270/79:

In<:rod-.:z al"terações na Lei n9 3 207,
18 de jt:lho _de 1957, que regula.-netita

12.0S.7S

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

13 .OS. 7S

SENADOR HUGO

'33.01i.7S

Const itueional

E JURfDICO.

APROVADO

(03.10.79)

de
as

.:.tividades G.os e:r.p:r-egados vendedores, vi~
ja.'1tes ot:. pracistas.

Autor: Senador> Nelson Carneiro.

:::=J::::-:o t:::r s:::::;;.no ~:9 uns
c:;:::!::il; !:~ l-CLS - SU3STITUTIVO)
2~~:!"ica a reclação do !ii lõt? do art. 5~3

..!..,;:::or: Se..,aCor Drcs1:e:s QuérCia

RAMOS

da.

Constitucional
e jur!dico.

APROVADO
(03.10.79)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II)
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DATA DE

NúMEM E EMENTA

RECEBI/~~NTO

NA COMISSÃO

14.09,79

PROJETO LEI SEUADO N'? 273/79:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

-

11+,09,79

Constitucional

SENADOR NEL SON CAR.'JEIRO.

14.09.79

SENADOR RAI

MUNDO PARENTE

Ac~Scolnta

Novembro de 1979

e jurídico;

CONCLUSÃ,Q
DA

OBSERVAÇCES

COMISSÃO

\

l

APROVADO
(03.10.79)·

pa.rágrafos ao art, 32 da Lei n'?
5 108) de 21 de setE;mbro de 1966 - Código
Nacional de Trãns i1:o.

Autor: Senador Nelson Carneiro,

'
PROJETO LEI CÂ.'1ARA N9 31/79:

111-,09.79

Altera. dispositivo da Consolidação
das
Leis do Trabalho)aprovada pelo Decreto-lei
n9 5 452 1 de l'?de %!'.aio de 19 43.

.onstitucional

~

j).lr!dico.Faorãve 1 mérito

!

I

Autor: Deputado Octávio cec:C:&to.

'
07.08.79

?FCJZTO LEI SEUADO !lQ 156/79:
0:::-z::m;, UQ 1-- PLENÁRIO)

SI:ilfiDO~

RAir~lr!.!_

01!,0~.

79

:10 P APJ:rJT!:.

Constituciojurid_!

na~ e

APROVADO
(03.10.79)

ca.

I:1stit1.:i O sezuro':!desern.proego- e -determina O!;!
"t:::-as p:tX>viCências •

.;~tor: Senador Hun-.berto Lucena •

O~TA

l

OE

~~Cã~~~~Ig

I

NúMERO E EMENTA

Rc:LATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONClUSAO
OA
COMJSSA.O

Constituciona
e jurídico.

(03.10.79}

-~--------------------~·-----,1-------,1------l------~

FFJJ'E'i'O LE.I SENADO NQ 98/79:

09 .OS. 79

SENADOR
VARGAS·. LD{OI1

09.0S.VS

l
I

OBSERVAÇOES

!ú'ROVADO

Es~~:=elece a ob:-iga;t:oriedade de correção
r.-.e-::i:-ia. Cos preços r..i'ni:::os: dos prodti'tos
~i:-c"?ee~ários e das a'tividac!es extra't:i v~s.

J.u-:o::": Senador Hu:r.berto Lucena,

P:?.OJETO LEI SENADO NQ 2Sil/79:

28.08. 79

.?.~rescenta dispositivos ã Lei nl? 6 620 • de
19 cle Cez.er.:bro de 1978~ que define os cri;:es cont:ra a segurança nacional e estabe1e

ce a sis'te::~ática para o seu processo
julgar.:ento.

SENADOR MURI
LO BADARÓ -

29,08. 79

nconstitucioal.
Vencidos Sen.

APROVADO
(03.10 •.79)

~=~:~~~~i:

e

Actor: Senador ONstes Quércia.

??.:JJETO D'i:CRETO LEGISLATIVO N'9 005/67:
~a..,té::::

.!:to ê.o Tribunal de COntas da União
c:!e::.ega.!:Õ:•io di! :r-egistro do ~ontroato de l.o
c>!.;ão celebroado entre a Dele.gacia Regionãi
Co I:-=;;csto c!e Remda de Macei o • no Estado
Ce Alagoas e o Sr. Joaquim Antõnio de. Cit.st:-o.

29.08.79

SENDDOR ALMIR PINTO.

30.08.79

Ar-quivamento

APROVADO

(03.10.79}

Reexo!lllle da CCJ

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào IIJ

DATA DE

RELATOR

R!C?:a!~/.!:NTO

NA CO:.~!SSÃO

~ª~~f~_ -~·~~;;~;~o d~- ;r;a!~-~~;d~~t~e~:~~~
~=~~="!~~9;~~~â!"': ~~e~:nx~~~e~~a rb~~~r~ue

DATA DA

DESIGNA~O

DiSTRIWI"ÇÃO

I

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

Sábado 17 6025

CONCLUSÃO
DA
CO:illSSÃO

27 .p9. 79

SENADOR LE NOIR VARGAS.

28.09.79

Constitucional
e jurl:dico.

APROVADO
(03.10.79)

27.09.79

SENADOR MURILO BADAR6.

28.09. 79

Constitucional
e jurÍdico.

(03.10.79)

27.09.79

SENADOR AMARAL
FURLAN.

28.09. 79

Constitucional
E JURfDICO.

APROVADO
(03.10.79 )

(E?.J a e.:!.eva::- o won'ta.n1:e de sua divida
co::1so.!.idada e:n C!"$ 22.050.0ij7 1 87.
(??..GJETO RESOLUÇÃO DA COMIS-ECoNOMIA)

W? 157/79 do Sr. Presidente da Re
-,:.·:-~:ic~, s:.:1::::etendo à aprovação -do Senado-

!~:S~:s ..=o.G!:!-!

APROVADO

?e:!~:-<!.1,

p:-C?OSta c!o !':in.Fazenda, para que
s-e~a .;:.1.::::-c:-iz~da aPre!. Mu:'l.. de Contagem
c:-~,3) .a elevar o :::ontante de sua drvidã c:on
scli.::!eC.a e:n CrS 299.282.475,62
(?;t~JE'!'O R:E:SOLUÇÃO

DA COMIS.I:COt{bMIA)

~~;~t~~: ~;=;.~~~~~o di ;~~o~i~~~c~~t~e~!c~~
!.c~i<ra2.,

?:-opos't:a Co Min.!azenC.a., para que
s!::.!. a:.r:crizada a ?ref. Hun. ~e Moji Guaçu
(2?)

a c.!evi!."r" e:::.

~r$

ll.S90.186t9-o o monta.n

'te c!e sua G.ivida consolidada.
C?~~J:::TO

-

RESOLUÇÃO DA COMIS.ECO~:OMl:A)

DATA OE
RECí:3i~lENTO

NA COMISSÃO
~.=..::5AGE:K11'? 2..64/79 do Sr.?residente da Re?O:::.lica, su~:::eten::10 à aprovaçiio do Senedo
Fe:!!!::-al, ;::'o?OStá ê.O l--!.ir..Fazenda, pere que
seja autor=:.zaCa a Pref. Mun. De Morro Aguc!o (S~) -. elevar o r.:ontante de sua dÍvida
CC:':.Solida.da em. Cr$ 5.236. 619 •ijO.

27 .o-s·. 79

RELATOR

DATA DA

O!:S!GNADO

orsrruau!çJ..o

SENADOR IU1ARAL FURLAK.

28.09.79

SENADOR AMA-

28.09.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO AEj.ATOR

CONClUSÃO
DA
COMISSÃO

Constitucional
e jurÍdico.

APROVADO
(03.10.79)

:a.

Constitucional
jurídico.

APROVADO.
(03.10. 79)

Const!tlfci_onal
e jurJ.dJ.c.o.

(03.10.79)

(??.~JETO RESOLUÇÃO DA COMIS-ECO:-iOMIA)

~.::-;;.s_;._G~"f

t:V 165/79 do Sr. P!"esidente da R?:
p·::::!.ic~~ s-:..~0::-:etendo ã ap;-ovaçio ·do --SenadÕ.
:!:7~:-al,- ?:'0?-0Sta Co Xin. Fazenda: para
que
s~:.! au'toriz.!.da a Pref- Mun. de Olimpia ••
'(2?) a elevar o Z::OII"tan'te de sua·drvida con
sol:!.:!~da. e:::. .C::-$ 24.519.893,40.
-

27.09.79

RAL FURLAN

(?:RJJETO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOMIA)

:-::::::;::;.::;=:::-! !:9 15õ/79 do Sr. Pre.Sido!Õte da Re

:;:~"::-:i~, suO:::<!-:e:1do ã aprovação -do SenadÕ
:e:.e:os.l, p:-o;::osta do Xin. Fazeõ!.da.. para que
se:a a:.:"to:'i:z.:.da. a Pref. Hun. Pedreira CSP)

a

~!e•.·a::-·

:a..::a

o :::.o=:.ta..-'lte c!.e sua divida. consolie::o. C:>$ 3.512:.334,54.

(??...JJITO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOMIA)

27.09.79

SENADOR AMA-:

RAL FURLAN.

28.09.79

APROVADO

OBSERVJ.ÇOES

6026
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::lATA OS
RECESi:o.:ENTO
NA COM!SSAO

:-:::;.s..:.G::::-1 !;'9 lõ7!79 do Sr. ?::-esid!int'e -da Re
;:.·::::!.:::e; su'S;;-.a~er:t!o ã a;:>roVçÇ/io Co SenadÕ
:e~i!::-a::!., ?!""O;;osta Co :.:in.'fazcnda pa::--a qce
se:& e.:.:."":o:-iza.da a ?:-ef. 1-:un. de Piedade
(;::?) a elevar o moM.'CiÍ:1t:e de sua divida con
so:!.i.C.ada e::t C:-$ l3.309.BltB~lt4.

DATA DA

RELATOR
DESIGNADO

27.09.79

I

OISTR!SUIÇÃO

Novembro de 1979

CONCLUShO

DO P;.?.:;CE.R

o-o

RE~TOR

CO:-.:CLUSÃO
DA
Cm.!ISS;!;O

SENl!lDOR AMA RAL FURLAN.

28.09.79

Const:Ltucional
e jurídico.

MROVAOO.
(03.10. 79)

SENADOR AMA-

28.09.79

Cons:titucional
e jurÍdico,

APROVADO
(03-10-79)

oas:::n.v;..ço:::s

-

{?:?.:JJE'!.'O RESOLUÇÃO DA COMIS-ECON'OMIA)

:~~:s;;z::~_!:'?

:;-·::~:.::-c-a,

15S,

~do

s~:.:::e-:e~ ·o

.ã-

Sr. Pre:sidente aa Re

ep~vaÇão do Senado-

27.09.79

RAL FURLAN.

E'e::.-=r~l,

p:oO?oS<:a do Xiii.. Fazenda para que
sej:. a:.:.t:o:-iz.!.d.!. a Pref.Mun,Presidente ?ru
Ce~<:e (S?) a elevar o r:~ontante de sua dr=

I

I

vi::=a consolidada e:':l Cr$ 24.094..150,86.
C??.:):r!:TO :rt:~SOLUÇÃO DA COHIS.tCO!iOlUÃ)

:~!:~;s.._;_~~

;;.c;-_ :!.69/79 do S!".Pre:Sidente: daRe-

;::.:.~~-,- s:.:::::-.ete:-:~o

à

ap!"dva~~d-co- ·senado

SENADOR AMARAL FURLAN.

"27,09,79

28.09.79

;'e:=':!=-~l.

:?:'C:;;osta c!o l'lin. Fazenda,pa:c>a que
se!!. a:.:~c::-izaC.a a ?!"e::. P.un~ _C.e Sant.os (SP)
a eleva:- o ~o:-::::-ante de sua divida consolic.a=2. e::~. C!"$ 35.55L793,JS,
(?~:)J::TO

Consti tucion;sl
e jurÍdico.

APROVADO
(03 .lO. 79)

RESOLUÇÃO DA COMI S. ECONOMIA)

DATA DE
REC:!SJMENTO

NO:.IERO E EMENTA

I

RELATOR

DATA DA

CONCLUSÃO
DO PARECER

CONCLUSÃO
DA

OSS:::RVAÇO!:.S

----------------------------r--'A
I __c_o_M_,s_s_Ao, ___o_es_lc_N_A_o_o__~_o_'s_T_R_'"_"_'ç_A_o~--o-o__R_E_LA_T_o_R__1____co_'_"'_ss_<_o__-';-----------",
:~:;:;:~.:..3~'{ :~9

DO/i9 c!o Sr. Presid.en:t:e. da Re
$\.!~:::e-re:;.do à aprovação do
SenadÕ
:l)!"O?QSta c! o :-~in. Fazenda, pa::--a que
se:a ~:J-:o::--iz.al!a a P::--ef. 1-!un. 9-e S_._ Joaquim
:!& 'S~::-:-a (S?) a. elevar e:n C:-$' 13.310.398~14
o :::c-:;.-=s.::.te Ge sua. C.!vida. consolidada.

;:-:::::::.i:::e.,'

27.09.791 SENADOR AMARAL FURLAN.

28.09.79

Cons"titucional
e jur}:di_co_

21.09. 79

24 .os. 79

Constitucional
e j ur!dico. Mé-:
rito. CDIR.

APROVADO
(03.10.79)

~e=e!"a!,

{??.:OJITO RESOLUÇÃO !:•A COMIS.-ECON'OXIA}
P?.OJETO RESOLUÇÃO N'? S S/79:

fJ. tera o art. 205 do Regimento Interno

do

SENADOR NEL SCN CARNEIRO,

APROVADO
(03.10 .19)

_j

Senac!o Federal.
Autor: Senador Ita:nar Franco.

1-----------\-1.--\--\-\--\
PROJETO LEI SENADO N<? 218/79:
Ac~scenta

parágrafo ao a.rt. 39 da Lei n<?
5 107, de 13 de setembro ~~ 1966, que instituiuoFGTS,
-

16 .os. 79

SE.NAOOR U:NOIF

VARGAS.

17,08.79

Inconstitucio
. nal.
Ven-eidos o Re

Constituciona

lator e Sen.

(03-10.7,9)

Moacyr Dalla.
Re 1 • vencido:
Sen . Lázaro lra

'

jurídico •

i

Au""tor: Senador 'Nelson Carneiro.

,I
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?RO,I"ETO ,LEI SENADO N9 B0/79:

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

19.09.79

Constituciona
e jurídico,co.
substitutivo.

APROVADO
(10.10.'119)

SENADOR ALMIR
PINTO.

28.08.79

Consti tuciona
e jurídico.

APROVADO
(10.10.79)

SENADOR BERNAR
DINO VIANA. -

02.10.79

SOHS.titucional
e jur!dico.Fa·
voráveL

APROVADO
(10.10.79)

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

18.09.79

SENADOR NELSON
SON' CARNEIRO,

27.08.79

28,09.79

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMEf\0 E EMENTA

Sábado 17 6027

Altera. dispositivo .do vigente CÓdigo de P~
cesso Civil (Lei n9 5 869, de 11.1.1973)

DA

OBSEPNA.ÇôES

COMISSÃO

Autor: Senador Orestes Qu&rcia.

P~OJETO

LEI SENADO N9 2q7/79:

Acrescenta disposi-tivos ã Lei ri9 2 800, de
18.06.1955, que criou os Conselhos Federal
e F!e~ionais de Ql;lím!ca, di~p~e sob~ o exercJ.cio da profJ.ssa.o d.equJ.ml.co e da OU't
tras providiincias.
Autor-: Sen.!dor

Nelt:~on

Carneiro.

PROJETO LEI SENADO N9 287/79:
Altera o ar1:. 20 do Decreto-lei n9 3 688,
de 3 de out:ubro de 19H (Lei das Con-tra. ven ções ?ena.is) •

Autor: Senador Aloy.sio Chaves
~

.
~

~~~·

NúMERO E EMENTA

PROJETO

LEI SENADO N'? 30,3/78:

DATA CE
RECEBIMENTO
NA GOMISSAO
10.9.79

RELATOR
DESIGNADO

~

SENADOR ALMIR

DATA DA

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

Constitucional
e jurÍdico,con
tra o mé"rito.Vencid,...s o Relator e Sen.Le
1Z'!r!$as quanto
me:rJ.1:o,
Rel. Vencido Se
Nelson Carneiro

APROVADO quan
ã const. e ju
avorãvel rnéri
(03. 10.79)

DISTRIBUIÇÃO
12.09.79

fiNTO.

Dá nova redação ao art. 4 72 e seu § 19 do
Decreto-lei n'? 5 452, de 1 de maio de 194J
(CLT).
Autor: Senador Orestes Quércia.

PROJ:::TO LEI SENADO N9 68179:
(E!-!EN'DA N9 1-CLS - substitutiva)

~

·~

OA

i

19.04.79

~ENAOOR NELSOI!
CARNEIRO.

19.04.79

~j~;.i~X;!~na3:

APROVADO
(10.10.79)

27.08,79

ENADOR BERNA_!
DINO VIANA.

28.08.79

Consti tuciona1
e jurÍdico com
eiJiendas n9s 1
2-CCJ •
Vo'ta com re.str
çÕes Sen.Nclso
Carneiro.

APROVADO
(10.10.79)

Aut:o:r: Senador franco Montoro

Regulamerita o exercício da profissão ci.e "ma.:i
t:re" e garoçon e dá outras providências.
Autor: Senador Itamar Franco.

.

!~·

oh
o

Eleva )lar-a 100\ do FGTS depositado, a importãncia que a. emp~sa deverá pagar ao
empregado, no caso de despedida. sem justa
cau&.,.

PROJETO l.EI SENADO N9 248/79:

OBSZRVAÇ~ES

COMISSJI..O
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NOMERO b EMEI\.'TA

.I ~!gii~~~~;:g I a::~;:~:o Io,:;~:u~;M gg"~~E~~~~ I

I-P-R_O_.ri:_:.'!'_O_LE_I_SE_'_N_A_DO_N-'9_l_O_B/_7_9_,~~~~-~J

2 6, O9, 79

SENADOR NEL -

e JUrl.dl.co.Con
'trãrio mérito:-

::t:::·::::~cr Orestes Quêreia.

P?.~JETOS L:.:I St!IADO ~S?S 128/'ia:.eorr.plerr.entar
t:etermina o paga:ner.to do ?!S/PASEP, seja efe'tl.!ado A-'través de cheques bancários; 153 I
7E :?err.i-::e .aos assalariados a u<::ilização do
PIS!PASEP para o custeio de curso superior
fei'to pelo p::'Ó;J:do interessado ou por' seus
ee:?e:1::::er::res: 159178 - Dispõe sobre a ob"te.nç.;:'O Ce e:::?::-éstirr.o sir.:ples r>elo~ servidores
?\:~licos, dos recu:::-sos geN.Cos pelo PASEP ;
2.S2/7 2 - Acrescenta dispositivo ~ Lei Com ple::-.~nt.!.t"' :n9 25, de 11.09.1.975, 9-ue "dispõe

(10.10.79)

I
10.09.79

SEHADOR LEI'TE
CHAVES.

OêSERVAÇOES

~-,-1-.-0-9-.7-,-I;-C.-on-.,-t-~-t-~c-,-.o-n-al~,....--AP-R_O_V-AD-0--j.,,-!Je-s_a_"!_u_i_va_t_o-{,'

SOU CARNEIRO.

Dis?Õe sob~e ~posen"ta4çria esp.ec:l;al, aos
20 anos de ser ...·iço, para os tr~bal.hadores

CONCLUSÃO
DA
COtJilSSAO

12.09,79

Constitucio ,N ais e j urídi

I
APROVADO

(10.10. 79)

Anexados p/
RQS

.312179

cos , com subS
titutivo.
-

I
I

a cc~cês;âó cl~~~~:t:in:os ;i·n:ples ·~os -;ar--

tic!;:.an"tes do fundo;. 330/78.-- Estabelece. a
pa:--:!cipação de represen-::antes _doo> t:-abalha
dores e é.c~ funcio:::~á:::-ios na adrnihistração c!o fiS/P.AS~P. Dispõe sobre a desC.entraliz.ação. do P:S!P.;sE? e sua ad:ninistr.!!ç.i:o nos Mu
r.icipies. Cet.e::-:::ina. que cs recursos do PIS7
?r.S!? se!'ão aplicados. preferencialr::e.nte no

I

;~~~~~:~~f~a~~op!o~~f~s d~e~!i~=n~~~ • v~~

I

cc:-.su::.o popular; 50/7.9 - Introduz. al t.era --

l'<ú!.:EAO E

EMEJ~TA

CATA OE

RELATOR

DATA DA

RECEB!MENTO
NA CO.\J!ISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUS.Z.O
DO PAACCER
DO AISLATOA

CONCLUSÃO
DA

OBSE:RVAÇC.ES

COMISSÃO

ç5~s ;:a La i

Co:::;le::-.en-tar nt:~ 26.' ce~"ITJfé~-75
t::-:i!"icot.:. o ?IS c o PJI.SEP.; ~52.179 .. ?e!:>aos .assala::oia::!os a utilização do PIS?.=:S2? ?.ara o cus'teio de curso SI,J.perio!." .fei-:c ;elo ?iÓ?ri.o i:n"te=-essado ou por seus· de;:i:::.a::.=.e:n:.:es •
.A:.::t:o~s: Senadores Vaseoncelos Torres
F!"'~nco l{ontoro
Uelson C~r::leiro.
J:elson Carr.el:ro.
~::e

2.-:e

Í;~ls;~ ·c.a;~;iro.
F:-a:1co 1-:on"toro.
??C.E!"O 1!:.! c;:..:-!ARJ:. U9 39/79:
( Sl""3STI!'L""TIVO DA COMISSÃO .AGRICULT.URA)
•.!.:-::e!."a. d:i.s;:.osições do Decreto-lei -n9 157,
Ce 11;. da fevereiro de 1967.

Redist:t'ibuido
ao

;,::.:t:o!.": Pode::- Execut:ivo.

SENADOR MURILO
BADARÕ

13 .. 09. 79

12.09. 79
;.c:--escen'ta alínea ao :l"tem II~ do art.27S 1
C:; Cé::!.it;.c C<! ?::--.:;.cesso c:.vil, para incluir
::.o e=.e::-:=o c.~. açêas ê.e ri-to st:n.aríssir.:o a
C:. ;:'ia~or p.:.!."a exone::-a::--se da fiança pres
-:.ac!~ se::. licl"t:a~ão de ter.po.
A;.:~o:-:

s~nac!or

Nelson Carneiro.

SENADOR MURI

LO BJmARO'. -

26.09.79

13.09. 79

Gonstit11;ciona
jur!dica.

Ie

~

I

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

CATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

Núi\.:ERO E EMENTA
?EOJ~TO

LEI S.E:!IÃOO U9 180/JB_:
l-:'o-:!i!ica a redaç:ão do "ca.pii.t" do az:ot:i!lo 2_2_~
Ca CLT.
--

AGLATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBUICI\0

29 .os. 79

SENADOR BERNAJ\DINO VIANA.

JO.OB.79

28.08,79

SENADOR BER-

29.08. 79

P?.OJ.E:TO LEI SEilADO N9 192"178-:
~.ltera.

Aútor

Sábado 17 6029

CONCLUSÃO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

Constitucionais e j uríd!
cos . com emen
da substitut!

OSSEAVAÇOES

Desarquivado.

APROVADO
<17.10.79)

C.ispositivos da CLT.
: Senador. ·Orestes Quércia.

?"?.::JJE:TO LEI SE:Nt.DO ~N 25217'3:

NA.

Autor: Senador N

??'~Ji:'':'O

~lson

Inconstitucio-

APROVADO
(17.1079)

nal,

NARDINO VIA

Vencidos Sen.
Tancredo Neves
e Cunha Lima.
Sem voto o Se .
Nelson Carnei
-

-

Carneiro.

30 ,OB. 79

LE:I S.EUADO !l9 255179:

SENADOR RAIMUN

DO PARENTE.

31,08, 79

-

Constituciona
e jurÍdico.

APROVADO
(17.10.79)

?a:-a efeito de aposentadoria por- terr.po de
se:-viço~ consiCera <!ata do des~i~ar.~ento do
e:::;::-egaC.o e Ca C.ecreta.ção da falenc.ia, ext:!.:-.cão c!a e::::_presa ou ajuiza.mento de recla::,i:!:ç~o

na Justiça do Trabalho.

Ac.::or: Senac!or Fr.anc? Xontoro.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRISUIÇÃO

12.09~79

SENADOR BERNARDINO VIANA

13.1)9.79

Inconstitucioal.

05.09479

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

05.09.79

Favorável com
PRS.

DATA DE
AECEBIIAê.NTQ_

?;.::.OJE:TO LEI SEU ADO N9 266/79!
;.c~scenta c.::.syo~it:ivo

I

NA COMISSAO

ã l.ei

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

OBSERVAÇOES

OA

COMISSP.O

APROVADO
(17 .10. 79)

'ng S 859, de
l l O::e C.eze::-b-ro C.e 1972, es-tendendO a esta
~:.lil!cé.e ·provisória ã empregada domésticãs

r..as condições que: especifica.
f:.:'tor: Senado':' Orestes Quircia.

OFICIO "S" N'? 22/79 do Sr. Presidente

do

~~~~tr~~~f~~a~{~~~~r~~n~ri~--~~ !;;:s~i~,i~

c.o ,.,~-:;:. 2_1.5~ _a::ilios 'da Lei n-9 i 125, de 27.
10. 7l, "que l.n-stituiu o- CÕdigo Tributário
do :-:unicipio de HM~aus, com a modifi.cação
introduzida pela Lei n'? 1 138, de 23.06.12,
do r.esz::o M·.micipio.

APROVADO
(17, 1_0,791

Ú:I SENADO N9

69/79:

Suprir.!! 'parágrafo do al't..igo- do Est~tuto
dos :runciottãrios ~~~b1i(."ó's' 'Civis ~a Un1ão.
Autor: Senador nefson Carneiro.

i

.!<S'
'

'"

I

_j

·~-

---1--1-J...,.-------J--------:1
PROJETO

I

18.04.79

S:ENA;)()R RAIMUNDO PARENTE

19.04.79

Inconstituciof'al.·

APROVADO

(17.10.79)

6030
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DATA DE

N0t.1ERO E E!I.ENTA

AECEBIIIlENTO
NA COMISSÃO

PF.OJ~TO

RESOLUÇÃO N9 57/79:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇÃO

20.09.'19

SENADOR LE NOIR VARGAS.

20,09.79

20.0-9.79

SENADOR TAN-

21.09.79

Novembro de 1979

CONCLUS,3,0
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUS.Z.O
DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

COnstitucional
e jurÍdico.

APROVADO
(17 .lO. 79)

PJ. tera o art. 135 do Regir:ento Interno do

Senc.do Federal.
Autor: Senador Itamar Franeo.

PRCJE.TO LEI SE!lADO U9 Sl/78 :-

Civil (Lei n<? 5 869

~

de

onstitucional

CP.EDO NEVES.·

Introduz alteração no CódigO dã Processo

jurÍdioo.Con

trário por

11.1.~9-73)

judicado.

pre

APROVADO
(17 .lO, 79)

-

Autor: Se:1.ac!or Orestes Quércia:--

20,-09,79

SENADOR BER-

At:tor:

~er.a::!or

Orestes Quércia,

NOMERO E EMENTA

PP.JJETO

21.09,79

NARDINO VIANA.

:is:;::Se so~re a :;:.:::-ese::-vãçio da fau:1.a nu via.!. ~?elas él:lpres.as concessipnârias
de
t:;-o:!w.çã~ de energia e dá outras provi.dênc.laS.

-

LEI CÃ..'1ARA N<? 64/79:

DATA OE

AECEBIME:-.!TO
NA COMISSÃO

I

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

RAMOS.-

14.09.-79 Consti tuciona1
jurídico.

(17.10.79)

28.0-B,79

SENADOR FRAN'CO MONTORO.

Z9.09,79 Constitucional
j ur!dieo.

(17.10.79)

28,09.79

SENADOR HUGO
RAMOS •

14.09.-79

SENADOR HUGO

'

Altera dispositivo da Lei n'? S _o_~o, d• 30
de r:~aio 'de 19~6' sue _-organiza a· Jus t i.Ç:a F~
deral de la • .lnstancJ.a,

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

APROVAOO

Autor: Deputado Jorge Arbage.

PROJETO LEI SENADO N'? -36/78:

APROVADO

D.i nova :redação ao art. 22lf d6 Dec_r_~to-lei
n'i' 5 452, de 1 de maio de 1943 CCLT).

Autor: Senador Orestes QUércia.

P?.OJETO LEI SENADO N<? 129179:
CE:!-St:DA N<? 1-CLS - SUBSTITUTIVA)

.Acrescenta pa.-ãgrafo ao art. 225 da CLT ,
para disciplinar a prorrogação 'd"' jornada
C.e trabalho _dos bancários.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

20,09.79

Constitucional
e jurídica.

APROVADO.

(17.10.79)

Desarq.

Sábado 17 6031
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NOME.!:\0 E

.E.\IE.~TA

11.!,09~79

PR:JJl:'t'O U:I CÃ."'.Ai.A N9 54/79:

RELATOR

DATA DA

OES!GNADÓ

DISTRIBUfÇAO

SEtlAOOR HUGO

14.09. 79

RAI10S,

Alte!:'a dispositivO da Lei _!1.9 ( 010 ~--de ~~0- -Ce ::~aio de 19~5, gue. organiza -a Justiça Fe
c!er~ de 1a. ~nsta.ncl.a.

I

CONCL.USÃO
DO PARECER
DO RElATOR

CONCLUS)\O

Constitucional

AP'RDVAP0
(17.10,79)

e

jur!d:L:::o.,_

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

Auto r: Deputado ;'JOrge A:rbage.

PROJETO U:I SENADO

N9

SENADO~

'28. 08,79

36/78;

FRAN-

29 ,08, 79

Constitucional

20.09.19

C onstitueiona
~ jurÍdica.

CO MONTORO.

~jurÍdico,

APROVADO
(17.10,79)

esarquivado

Ac:-escenta parágra.JX> ao_ art. 225 da CLT ,pa
ra disciplinar a prorrogação da jornada dã
"trabalho Jclos bancários •
P.L::tor: Senador Nelson Carneiro.

??.::J ....TET_Q_ U:I SEUADO N9 129/79:
CE~~!JA

SENADOR HUGO

2G.09,79

N9 1- CLS SUBSTITUTIVA)

AP~.OVAJ)O
(17~10.79)

I

I

DATA DE
::!ECESJME.NTO

i

I

RELATO<=!

DAiA DA

CC:>.~CLU$3.0

DO PAR!C<::R

C.:JNC!.UÚO
DA
1

OBS~RVAÇOES

l--------------------~----------------l ACOMISSAoi ___D_:::s_'"-'_'A_D_o___ 1 _D_Is_r_R_,a_u_,ç_A_o_~-D~o~?.=•L~A=T=o=R--I---co~="=ss~•=o~-4-----------~
PROJETO LEI CÂMARA N9 1116/78.:

SENADOR RAI
fAUNDO PARENTE

21l-._09.7S

Dispõe sobre as profissões de dis-tribuidor
e revis-tas.

e de venc!edo::.-o de jornais

De acordo com
o !H o Plenâ!'io deve ser
ouvido ,prelimi
nai'JTente, sobt;
o pedido da CL

APROVADO
(17.1-0,79)

Cons'titucional
e jurídico,

APROVADO
(17,10.79)

Autor: Deputado Alceu Cõi!..Iares.

?ROJÍ:TO LEI SENADO UI? 253/79:

28.08.79

SENADOR BER-

29.09.79

NARDINO VIMA

Peg-uJ.a. a tr-ansferência de empregado regido

pela CLT.
Autor: Senador Franco Montoro

~~::s;..GE:M-N9 211Pl9 do Sr. Presiderite dã ?..epêblic..a, sub:r.et'endo ã. aprovação do SenadoFe-C:eral, o nome- dO douto.r ADHE!'f.AR RAYHUNDO
t."'. S_ILVA, dese::'bargador do Teibuna1 de Jus
-::iça do Estado _da :BaJli.a, para exercer o ciü<
,.o C.e t1inistro do Tri!mnal Federal de liecuÍ''II
Ses, na vaga c!eco:rpente do faleci:!).ento · do!-! inis'l:::-o PM"ffari'lio Aroldo Benjarn.in Silva.

11,10.79

SENADOR NELSON CAR.'VEIRO

15.10.79

SECRETA
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NúMERO E EME:NTA

I

OóTA DE

AECEB-1:·,11:,'\!TO

NA COMISSÃO
,·

RELATOR

DATA DA

D.ESIGi\/ADO

D!STAISUJÇÃO

Novembro de 1979

CONCLUSÃO

DO PARECER
DO RELATOR.

CONCLUSÃO
DA
CCt/llSSÃO

'

PR'JJETO LEI SEUADO N<i? 202/iS:

29.06.79

SENA003. RAIMUNDO PARENTE

06~08.79

?.evos:::a o art". 19 da Lei n'il 4 771; de
15
se!.':e:::.!:lro ce. 1965 (CÕdi.eo Tl_orestal) • p~ra
p::"'ibir a C!errubada de florest!1.S het-ero~
neas ainda que para transformar-lhes
em
hor:-.of_eneas,

Cons-t i tuciona
e jtir:Ldico.Fa
vorável mérit

APROVA!j).
(17.10.79)

e/emenda n'i' l

CCJ-substitut ·

I

OBSERVAÇOES

Voto separado
Sen.Aloysio
Chaves cone lu
do f!lconst.
,j.url.d.favorâvel c/substitutivo.

Autor: Senador Tranco Montoro.
PRCJETO UI SEHADO NCJ 277/79:

21.09.79

~N~~~~S:ANCRf

24.09.79

SENADOR HUGO

19 .os •79

Const i tucional e jurÍdi_

(17.10.79)

onstitucional
jur-Ídico.com
1 emenda.

(17,10.79)

APROVADO

Dete!':'.ina p::-azo mi'nl:::o para a instalação
Ce ;:elefones adquiridos através do finan
ci~;..ento e óâ outras providências.
Autor: Senac!or Nelson Carneiro

P?..OJETO U:I

SE~l.".DO

N9 274/79:

18.09. 79

Acr-esce:-. ta parágrafo ao art, 29 da Lei n'?
5 107 ~ Ce 13 de setembro de 1966 • que in!,_
tituiu o FGTS.

Pmos.

APROVADO

Autor: Senador Nelson Carneiro.

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO NCJ 285/79:

DATA DE
R!:CE3!111ENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

CO~CLÜSÃO

COtJCLUSÃO

DESICNADO

DISTRIBUIÇÃO

DO PARECER
DO RELATOR

COMISSÃO

28.09.79

SENADOR LEITE
CHAVES.

02.10-.79

28.09.79

SENADOR ADERBAL JUREMA.

02,10.79

28.09.79

SENADOR BER NARDINO VURf...

02.10.79

OBSEP.VAÇO=:S

DA

Y.odifica a redação de dispositivos da Lei
n9 5 107, de 13 de setembro de 1966,
que
~i:~~~~i~~. o regime do FGTS e di outras pr~
Autor: Senador Nelson Carneiro.

I
PROJETO LEI SENADO NCJ 286/79:
,O.,ssegura aposentadoria com salário integral
ã mulher segurada do INPS.
Au1:or: s~mad,;r Franco Montoro.

i'
PROJETO LEI SENADO N9 287179:
Al'tera o -a.rt. 20 do Decreto-lei n9 3 688,de
03 de outt:.bro de 194-l (Lei das Contraven -ções Penais).
Autor: Senador Aloysio Chaves.

i
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Novembro de 1979

DATA OE:

R!::LATOR

DATA DA

NA COMISSÃO

DESIGNADO

OISTAISUJÇAO

28.09,79

SENADOR TAN.CRE
DO NEVES.

02 .lO_. 79

28.09. 79

SENADOR LE NOIR VARGAS.

02.10.79

RECE;31~/.E,'\:TO

P;:;CJETO U:I SENADO N9 288!79i:
Fixa critérios para a partic~pação aci'Onãria C!e ent.idades de AdrniniStraçao J?Ública
no eapital social de empresas de d:t.r-êito
privado e dá outras providências.

Sábado 17 6033

CONClUSÃO
DO PAR!CE:R
00 RELATOR

CONCLUS.l.O
DA
COM!SSAO

CESER'/AÇC:!S

Autor: Senador Ital!!ar Franco.

PROJETO U:I SENADO N9 289/79:
~ispõe sob-re o institu'to de ~'trocesSão

I

e

dá outras providências.

Au-tor: Senador Huinberto Lucena.

?~JETO RESOLUÇÃO N9

~~~~ê~i~~e~~~a

62179:

03._10.79

c: ~~!e~~~ini=~~!~i~ =P~~va

SE:NADOR MURI LO BADAR!l".

!'

03.10.79

out:ra.s p~ovidências.

Autor: Goi!Iissão Diretora.

NúMERO E

E/o.~ENTA

DATA OE
RE:CEb!r.~ENTO

NA COMiSSÃO

P ?.OJETO LEI SENADO W? 290179:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO-

O!STR!BU!ÇÃO

03.10.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

03.10.79

03.10.79

S:E:NADOR B:E:R NARDINO VIANA

03.10. 79

Acrescenta parágrafos ao art. sa da CLT • aprovada pelo Decreto-lei n9 5 1/.521 de 19 de
=.aio de 1943.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REl-ATOR

CONClUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇõES

Autor: Senado:ro Raimundo Parente.

PP.OJ!:TO U:I SEN' ADO N9 2 91/7 9 :
Institui salário adicional para os trabalha
c!o:-es que exerçam atividade em contato E_er::'
:r.;anente com energia elétrica, em condiçoes
de periculosidade.
Aut:or: Senador Nelson Carneiro

i

P?OJETO LEI SENADO N9 292/79:
Assegura o pagamento do salário-família a
todos os aposentados pelo sistema geral da
Previdência SOcial.
Au'tor: Senddor Franco Montoro.

03.10. 79

SEN'ADOR ALMIR
PINTO.

03.10. 79

:
i

I

I
I

6034 Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

I?.ECEOINl!;:NTO
DATA DE

NCIMERO E EMENTA

PROJETO ,LE:I SENADO N'i'

68/7~(;

RELATOR

DATA DA

NA COM:SSAO

OESICNAOO

OfSTAISUIÇÃO

03.10.79

SI;NADOR NELSON

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

Novembro de 1979 ·

CONCLUSÃO
, DA
COMISSÃO

I
I

OBSER'/AÇó:S

03.10;~9

CARNEIRO.

Eleva para 10\ do FGTS depositado, a importâ.ncia que a empresa dever.i pagar ao empregado, no caso de despedida sem justa Causa.

I

Autor: Senador Frabeo Montei-o.

n~tSt'íB:H\l1.S N~lf'e"~-àl.0 '~~0t.

da

03.10.79

CLS)

SENADOR NELSON

Constitucio-

03.10.79

-

APROVADO

na is e j urfd!
cas.

(11.10. 79)

Constitucional
e jur!'dieo.

APROVADO
(10.10.79)

CARNEIRO.

Dispõe sobre o exercício da profissão de mo
torista de táxi e dá outras providências.
Autor: Deputado Alcir Pimente..

I-S:tSAGEM N9 l!J3/79 do Sr. Presidenta da RepÚblica, submetendo i aprovação do Senado
:ec!e:-al~ proposta do Min.Fazenda, para
que
seja aut:orizad a Pref. Mun. de Canoa (RS) a
e!.evar o montante de sua dÍvid11 consolidada
e::~ Cr$ 11+.235.000,00.
(PROJETO

RESOLUÇ~O

03.10.79

SENADOR RAI MUNDO PARENTE
digo
EN'ADOR BERNA!
DINO VIANA

03.10.79

-----1

I

DA COMIS .ECONOMIA)

I

NOMERO E EMENTA

r.ENSAGEM N9 l41J/79 do Sr. Presidente da Re
pÚblica, subr..etendo â aprovação- do SenadoFecle'ral, proposta do Min.Fazetida, para que
seja autorizada a Pref, Mun. de Santa Cruz
do Sul (RS) a elevar em Cr$ B9.082.000,00
o n:ontante de sua dÍvida consoli.dada,

o:

DATA
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

03.10.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

-

~EN'AOOR RAI -

~ÜtmO dl~~ENTE.

03.10.79

Constitucional

e jurídico.

CONCLUS~O
DA
COMISSÃO

I

OESERVAÇóES

APROVADO
(10.10. 79)

ê~NADOR BERN'AR
DINO VIANA

II

-

(PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOMIA)

Y.E::SAGEM N9 145/79 do Sr, Prl!lsidente da Re
pÚblica, subme!tendo ã apZJovação do Sen.adÕ
Federal, proposta do Min. Fazenda para que
seja autorizada a Pref. Mun. de Pelotas <RSl
a elevar em Cr$ 3B0.40l,4BS,OO o montante
de sua dÍvida consolidada.
(PROJETO

RESOLUÇ~O

i

03.10.79

ENAOOR RAI MUNDO PARENTE

03.10.79

Cons.titucional
e jurÍdico.

APROVADO
(10.10.79)

DIGO

ERNARDINO VI~
A.

DA COMIS-ECOMOMIAl

l-ZtiSAGEM lf'? 146/79 do Sr. Prl!!sidente da RepÚblica, 5ubmetcndo à aprovação do Senado
Feê.eral, proposta Co Min. I'azenda, para que
seja autorizada a Pref. Mun. de Sapiranga
(RS) a elevar em Cl"$ 119.462,23B 1 00 o mon1:ante de sua dÍvida consolidada.

03.10.79

SEMADOR RAI-

~Noo PAREMTE.
digo
SENADOR BERN'ARDINO VIANA

03.10.79

Constitucional
jurídico.

'

APROVADO
(10.10.79)

I

(PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOM!A)
I
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Nú~.!ERO

DATA DE
AE:CEBJ',\f::NTO

E EMENTA

NA CO:V.ISSliO

~Z~!SÃGEM N'? 160/79 do Sr. Presiderl'te da
?epública, subr.tetendo à aprovação do Sena'Co Federal~ P!"'?OS't:a do Min.Fazenda, para
que seja .au't:orizada a Pref. Mun. de Barr~

AELAiOA
DESIGNADO

SENADOR AMARA
FURLAN •

DATA DA

I

DISTR~BUIÇAO

Sâbado 17 6035

CQ;>:CLUS~O

DO PARE:CEA

COKCLUSAO
DA

DO RELATOR

CO~ISSÃO

03.10.79 .onstitucional
jurídico.

I

OBSER':.!._ÇC!!S

APROVADO
(10.10.79}

ef~!t~o~;~ii~a~!e~~r C~$~~~~~:;9~: 7~~a d"-~
(??.OJETO RESOLUÇÃO ))A COMIS-ECÓNOMIA)

!-:::~:SAGEM

1;9 175/79 do Sr. Presiden't:e da Re
pú!::>licl!, submetendo ã aProvaçãO do -SenadofeCe=-al, pre>post:a do 1-:in.Fazenda, paTa q_ue
seja autorizada o Depârtamellto _de Águas e
Esg:oto Ce Ribeirão Pre'to -DAER {SP) a elevar o m cntante de sua dÍvida consolidada
e:::. Cr$ 54.101.969,82.

03.10. 79

I

APROVADO

FURLAN.

e j"rÍdico.

·

ClO.lO. 79)

I

{P?-OJETO P..ESOLlJÇÃO DA COM!S.ECONOM!A)

~--------------------------~~~---------·1----------~--------\,----------~-----------i·----------~
:-z:;sAGEM N9 176/79 do Sr. Pres.l;dEmt'e da R"e
?Ú~lica,

Si.!bmet:endo à aprovação do SenadoP::OPOsta do Min.fazenda, eara que
SeJa autor:tzac!? o Departamento de aguas e
Energia (DAEE) (S?) a elevar o montante de
sua d:lvida consolidada em Cr$21;8.101.1181,16

03.10. 79

SENADOR AMARA
l11RLAN.

fe~eral,

03 .10. 79 Constitucional
e jurÍdico.

APROVADO
(10.10.79)

{PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOM!Al

DATA DE
F!ECE8!i.1ENTO
!\IA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

PB.OJETO LEI SENADO N9 293/79:

03.10.79

RELr'\TOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR HUGO
RAMOS.

03.10.79

Dispõe sobre a aposent:adoria especial para
no
os trabalhadores que prestam serviços
período :noturno.

~-P-ev_o_g_a

Autor: Senador Nelson carneiro.

CON_C!.USAO
DA
COMISSÃO

OBSER'JAÇ6E"S

I
!

~

l_7_d_e_f- - - - -f- - - - - -\- - - - ~- - - - - - \- - - - - -J·_ _ _ _ _ j

__
o_a_r<
__.--_O__d_a--Le_i__n_0_6__6_2_0_,_d_e__

PROJETO LEI SENADO N9 291;/79:

CONCLUSÃO
00 PAf!i::CER
DO RELATOR

03.10.79

SENADOR MURILO BADARO'

03.10 .. 79

SENADOR ALOYSIO CHAVES

010.10.79

II

dezembro de 1978, que define os crimes co.:::.
tra a segurança nacional.
Autor: Senador Pedro Simon.

I
PP:OJETO LE! SENADO N9 295/79:
Altera dispositivos do CÓdi~o Penal e do
CÕCigo de Processo Penal~ dJ.spondo sobre
o exame de verificação da cessação de p~
riculosidade do_ detento.
Autor: Senador Henrique de La Rocque.

04.10.79

!

Ii
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RELATOR

DATA DA

DESIGNf..DO

DISTR:BUIÇAO

0LL10.79

SENADOR MURILO BADARO'.

0Lt.l6.79

0Lt.l0.79

SENADOR MURILO BADARtL

04.10.79

DATA OE
RECESI~,;f:NTO

NA COt/,iSS.:',O

P?.OJ:STO LEI CÂt"..ARA !\'!? 60/79:
?.er,ula!':'!ênta o est~belecir.:ento e o funciona
r..ento de Jardins ZoolÓgicos e de Zooáriose ~eter~:~.ina outras poovidências.

I

Novembro de 1979

CONCLUSMO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

03SERVAÇ6ES

DA
COMISSÃO

Autor: Deputado A.H.Cunha Bueno.

1-!'E:~lSAG!:M

N<? 172/79: do Sr. Presidente da
FepCiblica, sulm.etendo â aprovaçãO- do Sena

do ::e~eral, proposta do Min. Fazenda, parã

Constituciona
e j1,1rÍdico.

APROVADO

'1

(10.10.79)

qt.:.e seja autorizado o Governo do Estado
de !-!inas Gerais a elevar o moritarite de sua

r!Ívida consolidada em Cr$229.385.000,00.
C?~OJETO RESOLUÇÃO :OA cOMIS.EcOHOMIA)

?:ROJETO LEI G.MAR:A N<? 68/79 <PL 2 248/76-CD

04.10.79

t'efine o cor.:portame:-~to e~i~Ível ãs empresas que operam no Territorl.o Nacional sob
o controle de capital estrangeiro.
P..utor: Comissão Parlamentar· de :tnquérito
para investigar o co::tporta;;.en'to e
~: ~n:l~ências das. empresas mul~i

NúM:::RO E

.E~/.ENTA

IRSC~SiMEi:TO
DATA

NA

o::

COMISSÃO

?:ROJETO LEI SENADO N<? 296/79:
Instihli- o- Dia Nacional da Fau,na

RELATOR

DATA DA

!JESIGNAD_Q

DISTRIBULÇAO

SENADOF MIMUNDO PARENTE

05.10.79

SENADO R ALMI R
PINTO.

05.10.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO Rí::LATOR

CONCLU_SÃO

DA
COMlSSA,O

OSSERVAÇOES

I

Au"tora: Senadora Eurice Michi_les.

PROJETO LEI SENADO N'? 2 9 7 I 7 9 :

04.10.79

Gara.o"i'te ao e;r.pregado aposen"tado por velhi
ce , a requeT>imen"to da empresa, indeniza ~
ção e:r.1 função do salário que percebia em
atividade.

I!

Autor: Senador Franco Montoro.

l--------------l----l-----i----1-----l-----l-----~
PROJE:TO LEI SENADO N<? 298/79:

05.10. 79

SEN.ADOR 9UGO
RAMOS.

Dispõe sobre a profissão de capiil.teiro naval da MaT>inha Mercante.
Au"tor: Senador Nelson Carneiro.

OS .10. 79

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II)

Novembro de 1979

NúMERO E EMENTA

DATA OE
REC:.B:MENTO
NA COMISSÃO

RGL;,TOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR NEJ.~

05.1.0 .• 79

OF!'C!O "S" NQ 2S/79 do Presidente do s.T.
F'., Recurso Extr4ordinário n9 87 078-4
inconst:itJJ.ciona.lidade do art:. 7.19 e parã ~
grafo único do Decreto n'i' 5 891, de
U
de dezembro de 1975, do Estado do Maranhão.

05.10.79

?ROJETO LEI CÃMAFA N9 4 3/7 8 :

05.10. 79

SENAOOR BERNARDINO VIANA

05.10.79

!:ENAOOR HUGO
RAMOS.

SON CARN"i:I RO

Fixa jornad"" especi""l de trabalho para a
mulher que tiver excepcional sob sua guar
da ou responsabilidade, introduzindo parã
grafos no art. 374 da CLT.
-

Sábado 17 6037

COZ..:CLUSÃO
DO PMECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA
COMISSÃO

05.10.79

Autor: Deputado Carlos Santos.

PROJETO LEI cAr-!.ARA N9 56/79:

Acrescenta parágrafo único ao art. _ll da
CLT, aprov4da pelo Decreto-lei. n9 5 452 ,
de l'i' de mai.o de 1943.

05.10.79

P..utor: Deputado Dahyl de Almeida

NCJ!,~ERO

E EMENTA

0/,TA DE
AECE8i},JENTO
NA COM!SSAO

RELATOR

DESIGNADO

l

DATA DA

I OJSTAIBUIÇ.li.O

PROJETO RESOLUCP:.o· DA CôMfSSPiCl m:· ECONO!"'IA
i61/79 do Sr. Presidente da

05.10.79

SENAD"OR AMARAl
FURLAN:

08,10.79

PROJETO LEI CÂMARA N9 27/78:

05.10.7"9

SENADOR BE"RNARDINO VI'í.'.NA

09,10.79

SENADOR NELt-o

09.10,79

ã Y.Ens8_gem n9

Pe"Cúbliéa, subr.:e;tendo ã a"Orovação do Sena
co· F'ed~ral, prooosta do Mln. Fazenda,-Earã
que seja autoriiada .,_ Pref. Mun. de Cand.!_
do Y.oto.. (SP) a elevar o montante de
sua
dÍvida consolidada para Cr$L364.800 ,o a.

CONCLUSÃO

COt\:CLUSAO

DO PARECi:R
DO RE!.ATOA

COMISSÃO

DA

OBSERVAÇOES

I

Estabelece prazo de garantia, por quilome
trage:m~ para veículos automotore.s f-abric:!:
dos no Pais.
Autor.:., Deputado Eduardo Calil.

PROJETO LEI SENADO N9 299/19:
Dispõe sobre i-evo&-ll.ção do art. 240, do código Penal, que cuida do crime: de adulté rio.
·
Autor: Senador Amaral Furlan.

08.10.79

SON CARNEIRO.

~

J
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Novembro de 1979

NúMERO E

DATA DE

El'I~ENTA

m~CEBir·I.ENTO

--

NA C0:.11SSÃ0

PP.OJE::TO LEI SENADO N9 300/79:.

OB.l0.79

RELr\TOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADO R HUGO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REL;ATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇõES

I

09.10.79

RAMOS.

?:eg'..rla o exercício da especialização e pro
fissão no campo da segurança do trabalho
d~spõe ã respei-to da respectiva "habilita -

e

I

çao.

!

!

Autor: Senador Roberto Saturnino.

PROJETO LEI SENADO N'? 301/79:

oa .lO. 79

SENAOOR

08.10.79

SENADOR AMA -

'RAIHU~

09 .lO. 79

DO PAREUTE.

DispÕe sobre o prazo de mand_ato sindical.

Autor: Senador Amaral Furlan.

l
PROJETO LEI SENADO N9 302/79:

,.

da Lei n9 6
Revoga o art.
set.err.bro de l975.

09.10.79

RAL FURLAN.
2~3,

I

de 2Lt de

Autor: Senador Humberto Lucena.

I
I

NúMERO E EMENTA

?POJETO LEI CÂMARA N9 17/78:
(!:!'-3NDA N9 l-PLENÁRIO)

OATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

09.10.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

O!STR!B1JJÇÃ0

SENAOOR ALMIR
PINTO

09.10.79

CONCLUSkO
DO PARECER
DO REj..ATOR

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAÇõES

COMISSÃO
AO SCP paT>a a
SGM.

(18.10.79)

Dispõe sobre a profissão de 'r~cmi_co em P~
:tese e de:terrnina ou"tras providências.

I

Au:tor: Deputado Braga Ramos ..

I
PROJETO LEI SENADO N9 303/79-DF

10.10. 79

SENADOR NEL SON CARN'EIRO ..

10 .. 10.79

3.:0 ... 10. 79

SENADOR BER NARDINO VIANA

10 ,lO. 79

~~i~~"t~!d!r~~x! ~ ~~~~:=ap~~~~~~ci~s ~isAuto'%': Poder Executivo.

P?.OJETO LEI SENADO N9 301.1./79:
Dispõe -~obre a comerc~alização do~ :er~dutos der:r.vados de petroleo no :terr:r.tor:r.o
nacional.
Autor: Senador Henrique Santillo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Novembro de 1979

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMlSSÃO

NOME:RO E EMENTA
i PROJETO LE:I SENADO N9 305179:

10.10.79

Est.abe!lece multa de 10\ ao dia, sobre a
import:incio1 devida, quando o banco depo
s.itário n'ão liberar, em 10 dias, o FGTS'.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRISU!ÇAO

SEN.'\DOR HUGO
RAMOS.

10.10.79

Sábado 17 6039

CONCLUSÃO
00 PARECER
00 RE!-ATOR

CONCLUSÃO
OA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

A}.ltor: Senador Franco Montoro.

ii
P.;:NSAGEM N9 150/79 do Sr. Presidente da
PepÚblica. submetendo ã aprovação do Se
nado Federal, proposta do Min.F.izenda-;
para. que seja autorizada a Pr~f. Mun.
Ce Campo Gt"anda (MS) a elevar o montan ...
til ~e sua di' vida conaolidada em , ••••••
Cr$ 207,692.11.!9,08.

10 .. 10,79

SENADOR SERNARDINO VIANA

11,10,79

Consti tuciona
e jurídico.

APROVADO
(17 .lO. 79)

10.10.79

SENADOR BER NARDINO VIANA

11.10. 79

Constituciona
e jurídico.

APROVADO
(17.10.79)

PROJETO P:t:SOLUÇM DA COMIS .ECONOMIA:

t~NSAGEM

N9' 151/79 do Sr. Presidente da
PepÚ!'Jlica, submetendo à aprovação do Se

~=;~ ~~~e~=~~ ~~~~~i!:d~0 a M~~~~z~~icÍ

I

psl de Jardim CMS) a elevar o montantede sua d!vid~ consolidada em
e<$ 11.1 .o ao ,tiDO .o a.

··········

PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS .ECONOMIA

DATA ,DE
RECEí3tMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA
Y.E:!SP.GEX N9 156/79 tjo Sr. P_~sidente da Re
pÜblica, submetendo ã aprovação do Senado:reeeral, pi'oposta do Min.Fazenda, para que
seja autorizada a Pre.f. Mun, de Betim CMG)
a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 250. DOO ,000 ,DO.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCl.USÃO
APROVADO
(17.10.79)

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

10 ,10,. 79

SENADOR MURILO
BADARI!
. dip;o
ENADOR NEL SON' CARNEIRO,

11.10.79

Constit-ucional
jurÍdico.

10.10.79

SENADOR MURILO
BADARd'
digo
SENADOR NEL SON CARNEIRO:

11.10.79

Constituciona
jurrdico.

APROVADO
tl1.10.19)

10.10.79

SERAD9R HUGO

11.10. 79

Cons:tituciona
e jurídico.

APROVADO
(17.10.79)

P?,OJ'ETO RESOLUÇÃO DA COMIS-ECONOMIA

~NSAGEM N9 158/79 do Sr. Presidente da Re
pública, submetendo ã aprovação do SenadÕ
Federal, proposta do Min.Fazenda, para ..
que seja autorizada a Pref. Mun. de Divino
polis CMG) a elevar o mo:c-tãante de suo~~. dt=
vida consolido~~.d<1. em Cr$ 13.974,893,00.

PROJETO RESOl.UÇÃO DA COMIS.ECON'OMIA

!J:--.z:-.rSAGEM N9 111179 do Sr, Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do SenadoFeC:eral, proposta do Min.Fazenda~ para que
seja autorizada a Pre!. Mun. de Cidade do
Pio de Janei:r-o (RJ) a elevar o montante de
:sua dÍvida consolidada em Cr$200.000.000,0
PP:OJETO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOMIA

.

RAMOS~

digo
ENADOR HENRI•
,UE DE LA ROCUE •

i

I
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NúM2RO E EMENTA

HENSAG'f;M N'9 17ll-/79 do Presiden'te da RepÚ-

blica, submetendo ã aprovação do Senado
Fe~eral, proposta do Min. Fazenda, para que
seja autorizado o Governo :do Estado
do
Fio de Janeiro (RJ) a elevar o montante de
sua dívida consolidada em Cr$6L9SS.ooo,oa

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

10.10.79

I

RELATOR

OAT.\ DA"

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR HUGO

11.10.79

Novembro de 1979

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REl-ATOR

Constitucional

e jur:ídico.

RAMOS.

CONCWS.Z.O
DA
CO!IIISSÃO

OSSERVAÇOES

APROVADO
(17 .lO. 79)

digo
SENADOR HENRI-

QUE DE LA ROCQUE.

PROJETO P.ESOLUÇXO DA COMIS .ECONOMIA.

I :!EllSAGEM N9 162179 d~ Sr. Pre2,ident~ da R,!
pÚblica, submet~ndo a aprovaçao do Senado
rec~roa.l, proposta do Min. Fa;!:enda, para que
seja autorizada a Pref. Mum. ·de Guarujã
(SP} a elevar O montante de sua di'vid.a con
solidada em Cr$ 167.69B.BS8,90.
P~OJETO

10.10. 79

SEtfADOR AMARAL
FURLAN.

11.10. 79

10.10.79 SENADOR AMARAL
rllRLAN.

11410.79

Constitucional
e jvro:ídico.

(17.10.79}

Consti.'tucional
e jur!dico.

(17 .10 .79)

APROVADO

RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOMI:A:

1-'Z~!SAGEM NQ 198/79 do Sro.Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do SEmadÕ
:'ec!.eral, proposta do Min.Fazenda,
para
que seja autorizado o Departamento de ~ guas e Energia Elétrica (DAEE) (SP) a ele
var o montante de sua dÍvida consolidadae:r:t Cr$ tr20.76J.ooo,o-o.

P?OJE'l'O RESOLUÇÃO

D~

APROVADO

COMIS.ECONOM!A.

NOMERO E !::MENTA

DATA OE
RECESIM~NTO

NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OJSTRIBUJÇJ;.O

YENSAGEM NQ 208179 do Sr. Presidente da R~
pÚblica, submetendo ã aprovação do SenadÕ
Federal, !:> nome do Doutor LEVINDO OZANAM
COELHO, advogado, para exercer o cargo de
Ministro do Troibunal Superior do Trabalho,
na vaga decorrente da aposentadoria
do
Ministro Lopo Carvalho Coel))o.

10.10.79

SENAPOR MURILO BADAR!!.

PROJETO U:I SENADO NQ 306179:

10.10.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

10.10.79

SENADOR HUGO
RAMSS.

1Ll0.79

11.10.79

Introduz alteração na Lei nQ 5 1.07, de 13
de setembro de 1966, que criou o FGTS.
Au'tor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO N9 307/79:
:Estabelece que quando o empregador- de!xar
de depos:itar o I'GTS o empregado podera
considerar rescindido o' contrato e plei tear & devida indeniz.ação.
Autor: Senador Franco Montoto.

11.10.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REJ-ATOR

CONCLUSÃO

OA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

SECRETA
(17.10.79)

I

'
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DATA DE

NúMERO E EMENTA

RECES!MENTO
NA COMISSÃO

PPOJETO LEI SENADO N9 308179"":

10.10•.79

I

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR NELSON

11.10.79

Sábado 17 6041

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO R.E'-ATOA

CONCLUSÃO
DA

03SERVAÇOES

COMISSÃO

CARNEIRO •

.A.crescenta alínea. ao item II do !i 19 do

~~t ~e~!~b~ ~cis~g-:e~õ~~g; :~~~l~e

Ol

Autor: Senador Gastão Ml.lller.

PROJETO LEI SENADO N'9 309179:

10.10.79

SENAOOR RAIMUN
DO PARENTE
-

11.10.79

11.10".79

SENADOR ALMIR
PINTO.

15.10.79

Dispõe sob:-e o e.xercício 9a._ aupitoria contâb;;:.l e dá outras p~ovidências.
Autor: Senador Gabriel Hermes.

PROJETO LZI CÃ."iARA Wi'

'711./19:

Restaura o P'ra:zo de validade de car"t:eira
de identidade pal"a estrangeiro.
Autor: Deputado João Carlos de carli.

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI CÂl-'.ARA N9 28/77:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

10.10 ..79,.· SENADOR NELSON

CONCLUSÃO
DO PARéCEA
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA

OSSERVAÇOES

COMISSÃO

11.10. 79

Redistribuido

11.10. 79

idem idem

11.10. 79 =

idem idem

CARNEIRO
Altflra a. redação do caput do art ~ 6 87 da
Lei n9 5 869. de 11.1. 19 7 3 (CÓdigo Pro c e~
so Civil)·.
Autor: Deputado João Arruda.

P?,OJETO LEI SENADO N9 299177:

10.10479

SENADOR ADERBAL JUREMA

10.10.79

SENADOR RAI
MUNDO PARENTE:

Dá nova redação ao art. 246 _do oe.creto-1ei
n9 2 811.8, de 7 de dezembro de 1940 (Càidigo
?ena!)
P.utor: Senador Lázaro Bal"boza.

PROJETO

LEI

SENADO ti9 19/78: Comp1.ementar

~i~~~~t:rr~~a~~~ ~= gis~~s!~ih~s d~\~t Com
Autor: Senador Nelson Carneiro.

-

-
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NúMERO E E.\\ENTA

I

.O,l,TA DO:

RELATOR

RECEBIMENTO
NA COM!SSJ..O

DESJG~ADO

DJSTAIBUIÇÃO

SENADOR MI--

11.10.79

redistribuido

idem idem

'

...

10.~10

PP.OJETO U::I SENADO N9 55/7 B:

.. 79

DATA DA

CONCLUSAO

DO

PAR~CER

DO RELATOR

COJ'.:CLUSAO
DA
COMISSÃO

OSSERVAÇOES

MUNDO PARENTE

DispÕe sobre a elei,ção doJuiz de Pa'z.

Autor: Senador Itamar_ Franco:

PROJETO LEI SENADO N9 85/7 8:

~0.10.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

11.10.79

10.10. 79

SENADOR NEL SOt-f CARNEIRO,

11.10, 79

Elir.ina a opção exis"tiante no rE!gime do FGTS
compatibilizando-o com o sistema da estabilidade no emprego.

Autor: Senador Ores"tes Qué'rcia.

y

PROJETO LEI CÃM.ARA N9 86/78:

idem idem

Altera a redação ,do art. 697, da Lei n9
5 !!6'9 ~ d~ 11 de janeiro de l.S73, que in_!
ti tui o Código de Processo Civil
Autor: Ej:lctado Nin1:1, Fibe~ro.

NÚMERO E EME'NTA

I

OATA DE

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

P?..OJETQ LEI SENADO N'i' 101/713-Complementar.

)0.10.79

RELATOR

DATA DA _

DESIG-1\!A::JO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR ALOY-

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

DO PARECER

DA

Q_Q RELATOR

COMISSÃO

OBSERVAÇõES

11.10.79

redistribuido

11.10. 79

idem idem

11.10.79

idem idem

SIO CHAVES,

Exclui dçs ineleg!l:>ili.dades os C.;tSOS de sim
-oles denúncia~ ·modi!ica:1d0 a alínea "N.", dÕ
inciso I, do art. l'i' da Lei Complementar n'?
05 de 29 de. _abril de l970 .•,
Autor: Sena-dor Franco Montoro.

PROJETO LEI .CÂMARA· N9 109"178:

'10 .10. 79

SENADEIR BERNAR

DINO VIANA

Altera a' redação do art. 1~6 do Decreto-lei
n9 200, de 25.02.1'967, que 11 dispõe sobre a
organização da Adrnil'listração Federal, estabelece diretrizes ,para a reforma adrn,inistra
ti..,a e dâ outraS providências," ·
-

-

Autor: Deputado José Car.argo.

PROJETO LEI cjy..AM N'l 114178:

Acrescenta dispositivo ao' art. 1 21B, da
Lei n'? s· 869, de 11 de janeirO de 1973
CCÕdigo de Processo Civil)
Autor: Deputado Jorge A:-b'age.

'10.10.79

ENADOR TANCRE
O NEVES.
-
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NúMERO E EMENTA

PROJETO LE:I CÂMARA N~ H0/78:

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
10.10~79

RE:t.. ATOR

DATA-DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO ·

ENADOR TANCFf
O NEVES.

~1.19· 79.

ENADOR ALOY-

ll..IÔ .. 79

'Sábado 17 · 6043

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REI..ATOR

CONCLUSÃO
OBSERVAÇOES

DA
COMlSSA.O

redistril:Juido.

\

Introduz alterações no art. 17 do CÕdigo de
Processo Civil.

Autor: Deputado Moreira Franco.

..
?ROJETO LEI SENADO

N~

199/78:

10.10. 79

L
idem l.dem

!O CHAVES.

Dá nova redação ã alínea n, incisO I, art.

.

19 da Lei Complementar n'?-5, de 29 d,_e a ~ril de 1970 • que estabelece os ca!!.QS
de
inelegibilidaâes e dá outras providências .

Autor! Senador Evandro Carréira.

PROJETO LEI SENADO N'? 301/78:

10.10.79

Disoõe sobre a concêssão de anistia aos cic!adàos que sofreram sanções determinadas P!,
los Ates Institucionais e COmplementares e
dá outras providências.

SENADOR MURILO BADARI1 ..

idem idt!m.

11 .. 10._79•

Autor: Senador Orestes Quêrcia.
_.

__

.

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

OESIGNADO

D!STRIBUIÇP..O

CONCLUSAO
DO PAFIECER
DO RELATOR

'"'"''

CONCLUSÃO

DA
COMISSÃO

l----~--~~---~----l----i----l---~·--:;----j-~---~r~;~~es~;T~;~!~~9 Fe~:r!~:o~;il~l.~~n~-~-Pre~
lD . 10. 79 ~i~A~!v~~~Y- 11.1q_. 79
reó:.~tt>Uuido
pronunciarr.ento da CCJ sobre "questão de o:rden" levantada pelo Sen, URE:STES .Qlli7RCIA_. re

~i~*~i\ a~!i~~~af:s q~;s~~r~:s ~~r;~~

àe
a
de Comissões Parlamentare-s de Inqúêrito nas
duas Casas do Congresso Nacional.

PROJETO U:I SENADO N'i' 10/79:

10.10.79

SENADOR MURILO
BADARCT ..

11 .. 10.79 .

idem idem

10.10. 79

SENADOR RAI MUNDO PARENTE

11 •.10. 79

idem idem

.Ani:s1:ia tod.os e..ciueles que, desde. Ji-de maE__
ço de 196l.l • particiP:aram. de fatos que cons

tituire.m. crimes políticos_ definidos em Lei.
Autor: Senador Dinarte Mariz.

PROJETO U:I SENADO N'? 31/79:

~:~~~~l~rti91~ ~~8t~! ~!.~.~~~ ~eolÂ~;7s,
Complementar n'? lO!.!, de 26. 7.1976.
Autor: Senador rlelvidio Nunes
.
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DATA OE
RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

NCIMERO E EMENTA

PROJETO

LEI

SENADO N'i' 42/79:

DATA DA
OISTAIBUIÇÂO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO

OA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

10.10. 79

SENADOR HUGO
RAMOS.

11.10.79

redis:t:r:oibuido

10.10.79

SENADOR LEITE
CHAVES.

11.10.79

idem idem

10.10. 79

~;N~~~~S~ANC~

11.10.79

idem idem

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas con:provarem regularidade com o FGTS, Pi!
ra os: fins que especifica.
Au"tor:

RELATOR
DESIGNADO

Novembro de 1979

Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO N9 4-9/79_:

Eleva o valor da importância a ser deposi-

~i~~

::uf~~~ir~~o e~~~e~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~

Co o ar"t. 69 da Lei do FGTS, n<? S 107, de13.09.66.

.11..utor: Senador Orestes QuérCia.•

PROJETO LEI SENADO N'i' 65179:

L'ã nova redação ao n9 iS I dO parag. úri.icO--do
art. 258 do CÔdigo Civil.
AutoJ:': Senador Nelson Carneiro.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA _

?ROJETO LEI SENADO N'? 97/79:

RELATOR

DATA DA

DEStGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUS.;O
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

OA

OaSERVAÇOES

COMISSÃO

10.10,79

SENADOR HUGO
RAMOS.

11.10.79

redistrihuido

10.10. 79

SENADOR LEITE

11 .. 10. 79

idem idem

11.10.79

redistribuido

Acrescenta alínea f e. a1. tera o item III do
art. B9 da Lei n95-107, de 13 'de setembro
de 1966, que instituiu o TG'l'S •.
Autor: Senador Orestes Quê reia.

.

PROJETO_ LEI SENADO N'? 101/7<1:

CHAVES.

IntrOdUz: alteraç-ões na Lei n9 5 107, de 13
de setembro de 1966, que instituiu o TGTS.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJE:TO LEI SENADO N'9 103179: '

-

Intr-oduz modificações na Lei n9 5 107 ~ de
13 de setembro de 1966 7 que instit~u
o
FGTS.

Auto:r: Senado:r Orestes Quércia.

10.10. 79

SENADOR HUGO
RAMOS.

Novembro de 1979
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--··
DATA DE

NOMERO E EME:NTA

l

C~

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

PROJETO LEI SENADO N'i' 114/79:

Sábado 17 6045

I

"10.10.79

RELATO-R

DATA DA

DESfGNADO

D!STfUBU!Çi\0

SE:NADOR NELb
SON CART>JI:!RO
di,e:o
SENADOR !J..OYSIO CHAVES.

Di· nova reà.ação aos· arts. 6 81, 692 e 700 ,
da Lei ·n9 5 859, de 11 de janeiro de 1973~
(CÓdigo de Processo I:ivi1).

CONCLUS':ã.O
DO PARECER
DO RE!-AT~R

CONCLUSAO
DA

COMISSÃO

OSSERVAÇO:S

redist~ibuido

11.10. 79

I

I

Autor: Sebador Paulo Brossard

PROJETO LEI SENADO N"t? 127/79-COmp1emeritar.

10-.10.79

SENADOR ALOY
CHAVES.-

11.10.79

idem idem

$NADOR LEfTE
CKAVES

11.10.79

idem idem

qo

Revoga dispositivos da. Lei Complementar n'i'
OS, de 29 de abril de 1970.
Autor: Senador Humberto Lucena.

i

PROJETO LEI SENADO N'i' 150-/79:

1.0.10.79

Permite aos emp'l"egados a utilização da con
ta vinc~1a~a do FGTS Para a construção dac as a propN.a.

I

Autor: Senador Franco ·Montoro .

!

-·---

P~OJETO

UI SENADO

'- RELATOR

DATA DE

NúMERO E EME'I\.'TA

tl?- 181!/79-:

DATA DA

RECEBiMENTO
NA CCWSSAp

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

10.10.79

SENADOR NELSON
cArun::ao ...

11.10 7!;1

r.odifica a_ redação do art. 1 150 ,dq cõdi~o
Civil Brasileiro (Lei :n9 3 071, de 1 de J~
neiro de 1916).

4

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO ~EJ-ATOR

CONClUSÃO
DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO
r@ distribuído

I

i

Autor: Senador Orestes Quêrcia.

PROJETO LEL SENADO N9 188/79:

10.10~79

SENADOR LEITE
CHAVES.

11.10. 79

idem idem

10.10.79

SENAnO R :ADER
BAL JUREMA-

1 ... .;10.79

idem idem

Acre$centa. dispositivo ã Lei ~n'i' ·s 107, de
13 de setembro de 1966, que criou o FGTS.
Autor: Senador O:r-estes Quércia.

.
PROJETO LEI SENADO N? 20-4/79:

Acrescenta S 29 ao art. 30, da Lei n9
242, de 17 de julho de 1963 •

•

Autor: Senador

Age~or

...

Maria.

I
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I

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NOMEAO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 319179:

AcNscen'ta S!i 39 e 41? do o11.rt.

,.,

10.10:79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAISUIÇÃO

SENADOR LENOI
VARGAS.

Novembro de 1979

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
00 PARECER
00 RELATOR

DA
COMISSÃO

OBSERVAÇ.OES

11.10.79

da CLT,

Autor: Sanador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO N9 311/79:

15.10.79

SENADOR ALMI
PINTO.

11.10.79

Elimina do CÓdigo Eleitoral _injustHicada

discriminação contra o hanseniano.
Autor: Senador Franco Montoro.

~P.OJETO

LEI- SENADO N9312/79:

15 .10, 79

SENADOR LE -

I

11. 10.79

I

NOIR VARGAS
A1 tera a redação do S 19 do a:rrt. 389 da
CLT.

Autor: Senador Nelson Carneiro.

NúMERO E EMENTA

PROJETO RESOLUÇ:AO N9 53/79:

RELATOR

DATA DA

NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

16.10.79

SENADOR RAI MUNDO PARENTE

17.10~79

16 .lO. U9

SENADOR ALMIR

17.10.79

18.10.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

DATA DE
RECEBIMENTO

CONCLUS.l.O
00 PARECER

CONCLUSÃO
DA

DO REJ-ATOR

COMISSÃO

Altera a :redação da letra 11 b" do art. 1402,
suorime a letra 11 c 11 do mesmo dispositivo e
determina. a retificação das letras subse quentes, do Regimcato Inte:rno do Senado F!:,
deral.

..
PROJETO LEI SENAOO NQ 313/79'

PINTO.

Revigora, pelo prazo que espet.ifi:ca.,
o
prazo do parágrafo único do arrt. 19 do D:,
creto-lei n9 194, de 24 de fevereiro
de
1957 ~
Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SEN'ADO N9 97/7S:Altera .a redação do 5 29 do art. 6 7 da Le-i Orgânica da
?::-evidência S~cial (Lei n'i' 3 807~25.08.60)
??OJETC LEI SENADO N'? 159/75 :Determina que
os beneficies concedidos pelo INPS serão
r!!a~ustt;d?s na~base do reajust01.mento do 5,!
lar:~.o-m:..n:J.rno.Da nova redaçao oii.O !?Ar. 29 do
Ar-. 57 c!a. Lei Qrgânica da P:revidencia. Socia
P?.OJETO LEI SENADO N9 217175 :Altera a reda
çio do § 29 do art. 67 da Lei Orgânica d'i
Pr-evid!!ncia Social.
..
... . .
Au'tores: ~enaaores urestes ~uercl.e. e
Franco Montoro.

18.10.79

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1979

DATA D~
R!::CES!MENTO
NA COMISSÃO

NOMERO E EMENTA

P?.OJE'l'O LEI SENADO N''? 3111/79:

A!.tera dispositivos da ConscilideÇão
Leis do Trabalho.
Autor: Senador Nelson

RE!.ATOA.

DATA DA

OES!GN""AOÕ

OISTR!BU!ÇÃO

18.10.79

SE:riADOR LENOI
VARGAS.

18.10.79

18.10.79

SENADOR MOACY

18.10.79

I

Sábado 17 6047

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONClUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

daS

Ca~eiro.

PFbJETO LEI SENADO N'9 315/79:

DALLA

~á nova: re?as;ão. ao ar~. H~ da Lei Orgân.f.

ca ~a PrevJ..dencl.a Socl.al estabelecendo a
prescrição quinquenal da d:i"vida ativa do
INPS.

Aut c r_: Senador Franco Mon toro

P..E:CU'RSO SíN9, de 1979, dO Senad-or--Itamar
Franco, recorrendo, na forma do Regimento Interno, para o Plenário, oul!'ida,prelir,linarmente, a CCJ, da decisão do Presi
Ce;:.t e do Senado. Federal, negando segui
r.:ent_o ao RequerJ.mento S/N_!?/79.:. de infor::".a1Ões referentes às c.!.raéterJ.sticas ·das
Af::encias do Ba.'"l.co do Brasil S/A no exterior.

18.10.79

SENADOR B!:R-

18.:\,0.79

=

NOMERO E E.".{ENTA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

RI;;LATOFt

DATA DA

OESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

PP~JETQ LEI CÃ!-!ARA N'? 59/79 - Al_tei'ª- a _red~
ção da alÍmea b do inciso II do art. 2 75 da
Le·:i. n9 5 859, de 11 de janei:ro de 1973 -.:.C.§
digo de Processo Civil, com .'1S :rhodificaçoes
introduzidas pela Lei n'? 5 92 5, de 1 de outt:~~o de 1973 •
F?'JJI:TO t::I SENADO NQ 265/79 - Acrescenta ~
l!~.ea ao-item I!, do art. 275 do CÕ:dip,o
de
Processo Civil, para: incluir no elenco
de
a:;ões de rito sumar:lssimo a do fiador para
exc::erar-se da fianç-a prest-ada sem limita çao ce te;;!pO.
Au'tores : Deputado Álvaro Dias
Senador Nelson Carneiro.

2 3 .10-:79

SENADOR MURILO BADAR6.

23.Hl.79

PROJETO LEI SENADO N9 228/78:
Disnõe sobre o salário mínimo profissional
cl:os ·advogados em regime de relaçãode emprezo.
-

23.10.79

SENADOR NELSON CARNEIRO.

23.10.79

23 .10. 79

SENADOR ADERBAL JUREMA.

23.10 .. 79

Autor: Se:<::ador franco tfontoro.
B1JETO L:EI SENADO N9 1.11.1/79:
(EY.EtmA SUBSTITUTIVA DA CLS)

Ass:eSIUr.!. ao trabalhador o perÍodo re.gul~l"
Ce :e rias, ainda quando afastado em razao
Ce ~cidente Ce trabalho, alterando o art.
1?3 da CLT.

Au-ror: Senador Orestes Qüér:cia.

CONCLUSÃO

CONCLUSAO

00 PARECER

DA

DO AEl.ATOR

COMISSÃO

OSSERVAÇOES
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NO~!:'RO

I

DATA o;
RECESIME;•lTO
NA CO:-.IISSÃO

E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N'? 131/79 ~

23.10. 79

Ri:LATOR

I

1

CQXCLU5h0
00 ?;.?.ECE:;l.
DO RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR Lf..ZA-

23.10.79

Novembro de 1979.

I

I os:s:;:?.'I;.;:~::s j
i

COXCLUSÍ.O
DA
COMISSÃO

I

BARBOZA.

I

o art. 39 da Lei n9 5 "045' de 15 de
maio de 19•74, a~s-centan,do-lhe o item que
indica.

Jl~te-ra

I

II

Autor: Senado:ro Adalberto S'ena.

!'
orrcro

"S" N9 28/79 do Sr._ Presiden"t:e do
ST:r. Recurso E:xtraorl!inário n 9 S9 aso-a
inconstitui:ionalidade do Decreto· n9 7 7Q.2,

23.10.79

SENADOR RAI MUtiDO PARENTE

23.10.79

de 20 de outubro de 1971, Estado do Para.

I
l

i

!
i

23.10. 79

SENADOR AMA RAL F'URLA\'i.

73.10.79

OF!CIO "S" N9 29/79 do Sr: Px:oe_s.i,çiente do
STF~ Recurso Extraordinário n9 69 306-7 ,
inconstit:uciona1idade do art. 93 da Lei n9'
lt40, de 24 de setembro de 19?4, do Estado
de S. Paulo.

i
~

I

i

I

I

DATA o::

N0~1SRO E =:MENTA

RECE9!ME.'~TO

I

~------------------------------------I·-N_,_c_o_~_.,s_s_•_o_
de 1979 do S~nádor Itamar
Fran_co, recorrendo, na forma do Regimento
Intt!rno do Senado Federal, para o Plená rio~ ouvida~ preliminarmente , a CCJ.
de
decisão dO Presidente do Senado Fede:::oal ,
negando seguimen'to aos RQS S/N9'S de 1979 1
dt! informações referentes 'a:quotas do Prs;
Investimentos da CVRD; Dívida Externa Brasileira; Empréstimos Externos obtidos pela
P.Z:<:URSO

S/f~9,

1

RELATOR

1

DATA DA

1

ca:o.:cLus:.o
DO ?A?.EC:::-1

co:-.!cLUs,;o
DA

'

I

!

___
oE_s_•G_N_>_o_o__~_o_•s_T_A_••_u_,ç_<_o_
___
oo__R_E_LA_r_o_•__~____c_o_M_•s_s_•o__
1

-1------------1

23.J.0.79

I

+-~~!~~~~~;~;~~~;~~~~;2;~,·"~.:P_•_ç_ã_o_d_•__s_'"_"_"_'___
"'s_n_o__P_""_J_•_t_l----------l-------------l·---------4------------l------------i----------·--,
PROJETO Ltl SENADO N9 J16/79:

23.10. 79

~NADO R l'ANCREDO NEVES

23 .10. 79

?3.10. 79

SENADOR ALMIR

23.~0.7.9

Int-rOduz alterações no text:O -da--.J,.ei nÇ? ••
4 998, de 09 de dezembro de ~9"55,- que regula o direito de representação ·e o preces
so de respnsabilidade administrativa~ ci
vil e penal, nos casos de abuso de autorida.c!e.

=

Auto!:': Senador Nelson Carneiro.
PP.OJETO LEI SENADO N9 3l7f.79:

PINTO.

Pt!r:r.it:e ao segurado do INPS a designação
dt! r.-.ais de uma pt!ssoa que viva comprovadamente sob &:ua deeendência. eccmõmica, dando
nova redação ao J.tem II do art. 11 da Lei
Orgânica da Previdência SoCial.
Autor: St!nador Franco Montoro.
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Novembro de 1979

DATA DE
RECES:MENTO

NOI'.:ERO E EME:-lTA

PROJETO LEI CÂMARA N9 60/77:

RELATOR

DATA DA

CONCLUSÃO

CONCLUSAo

I OISTRJBUIÇAO

DO PARECER
DO RE~ATOR

DA
COMISSÃO

, \

NA COMISSAO

DESIGNADO

2J.l0l79

SENADOR HELVI
DIO NUNES. -

23.10.79

Inconstitucio
nal.
Voto em separado Sen. Tancredo Neves s
licitando ane
xação ao PLS
124/79.'
Felator venci
Sen. Tancrddo r

Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fu:~c!.ação ,Nacional para o Menor Excepcional
- FUNAEX e dá outras providênci-as.
Autor: Deputado Carl-os Santos.

PROJETO LEI CÂ."iARA Nl? 78/79-Cõii'tplementar.

23.10.19

~edifica a

redação de dispO-sitivOs da Lei
Col':'lpler.:ental" n9 25, de 02 de julho de 1975,
oue estabelece cl"itérios e limites pa1"a a
fixação da. remunel"ação de vez-e adores.

Sábado 17 6049

Constituciona
e jurídico.

26-:10.79

SENADOR LEITE

CHAVES.

OBSERVAÇõES

Pela anexação
ao PLS 124/
79.
(24 .10. 79)

o
eAPROVADO
(24 .10. 79)

Au"tor: Deputado Cantidio Sampaio.

5

RCLATOi=l.

J

.

.

.

DATA O"E

DATA DA

COXCLUSJ..O

CONCLUS;;.Q

l

l-i-i-j-~-~-~-i-f_:_ij_ "~-;-i-~-:;-!-;-;-;,-~-1-;-!-i-;~-.~-i-~-;-~i-:_ :_;-~ l~ :. :~,:. :c :. :~ . :~ :. :~ : :. :' ;:g_1_~-~-:-;-~ -~ -":-;-;-~- ~ -o_'_:5T-R-.:-:-·~-:'-,o-l·-g_g_~_~_f,_·_~o_E~- I- c-o_M_~g_s_•_o 1~

1

2

__

Autor: Sena·dor FI"anco Mon'tol"o.

PROJETO LEI SENADO Nl2 319/79:

25.10.79

SENADOR NEL SON CARNEIRO.

Z5 .10. 79

"25.10.79

SENADOR LE NOlR VARGAS.,

25.10. 79

Permite ao emp-regado utilizai" a·'cónt8 vin-

culada ao nascimento de filho, acrescentan
Co dispositivo ao art. 89 da Lei do FGTS
n'? 5 107, de 1966.

=

Autol": Senador Orestes Quêl"cia.

OFICIO "S" N9 26/79 do SI". Govei-na210i' do
EstaCo õé Santa Catarina, solicitando auto

tiza.ção Cio Senado federal, pai"a ~ontratar-

e~~ês"ti:rto externo no valOI" de 20 milhÕes
Ce dõlares ou O equivalente em outras rnoe
~~~~s d;~I~~i~[rio:~ecução de obras em ,se:;
(?~OJETO

RESOLUÇÃO DA COMISSÃO FINANÇAS)

Constitucional
e jur:Ídico.

APROVADO
(25.10.79)

DIÁRIO 00 CONGRESSOC NACIONAL (Seção II)
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Nú~J!ERO

E EMENTA

!i RECEBIMENTO I
DATA Oõ

R.!LATOR

DATA DA

CO~:ClUSAO

NA C0,\1155.3.0

OES!GNADO

DISTRIBUIÇÃO

DO PARECER
DO RELATOR

OFICIO "S" N'i' 27/79 do Sr. Governador do
Estado do Paraná, solicitando autorizacão
do Senado :Federal, para contratar eml)résti
l':'IO externo junto ao Banco Itlteramericano de Desenvolvimento - _BID, no_ valOr P,lobal
de 61 rr.ilhões -de dÓlares norte-americanos,
co::~ aval do Tesouro N'acicnal, para aplicaçâo no II Prop-~:"ama de Rodovias Alirr.entadores do Estado ·do Paraná.
(?P.OJETO RESOLUÇÃO CóM:IS-I'Il{ANÇ'AS)
-

25.10.79

PROJETO RESOLUÇÃO COMISSF.O DE ECONOMIA Ã
:-s:;SAGEt1 N'i' 193/79 do Sr. Presidente
da
PepÚblica, submetendo à aprOváÇ"ã"ci'- dO Sena
C.o Federal, proposta do Min. Fazenda, pa=ra çue seja autol"izada a Pref. Yunicipal
Ce Guiratinga (MT) a elevar- o r..ontante
Ce sua dÍvida consolidada em 20 milh-ê"es de
c!"uzeiros.

25-10.79

F?O.!ETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO: DE- -ECONOMIA
1-19 19!1/79 do Sr. Presidente da
Pe?Ú!:>lica~ subr.:etcndo ã aprovação do Sena
C.o FeC.eral, proposta do Min.Fazenda, parã
oue seja autol"izada a Pref. Mun. de Poxoi-êo (MI') a elevar o montante de sua dívi-

Novembro de 1979

CONCLUSÃO
OA

onstitucional

APROVAOO
(25.10.79)

For:st~tl:lcional

APROVADO
(25.10.79)

ENADO R HENRIUE DE LA ROC-

25 .HJ. 79

ENADOR LENOIR
ARGAS.

25.10. 79

tNADOR MURILO
ADARIJ

25 .10. 79

onsti tucional
jurÍdico.

RELATOR

DATA DA
DISTRfBUJÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

OES!GNAO_O

Constitucional
e jurídico.

APROVADO
(25 .lO. 79)

UE.

- jurídico.

JUrJ.d~co.

OBSC:RVAÇOES

COMISSÃO

I

25.10. 79

APROVADO
(25.10.79}

da cobsolidi!.d.a em 20 milhÕes de cruzeiros.-

P?.OJE:TC ?.ESOLUCAo DA -COMISSÃO DE ECO!W!·:IA
ã ~trSAGEM N9 Í96/79 Co Sr. ?reside.nte da
Repú:>li·ca, subl!'.etendo ã aprovaÇão do Sen.5_
Co F_ec!eral, proposta do Hin .Fazenda, pa!"a
que seja autorizada a P:oefeitura ~unici pa.l de Terenos (MS) a elevar o n:ontante
C.e sua dívida consolidada ,em 15 rnilhões de
c!"uzeiros.

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
25.10.79

SENADOR BERJARDINO VIANA

25.10.79

25.10.79

P?.O ..."'ETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE E-CONOMIA
à 'l"ENSAGE~ N'i' 152/79, do Sr. Pl"esidente da
FepÚ!:>lica, submet:endo ã aprovaçãO- do SenaCo Federal, proposta do Min.razenda _para
que seja autorizada a Pref. Mun. de Sao
!:o<!:ncisco do Conde (BA) a elevar o montante de sua dívida consolidada em
••••••••
Cl"S 75.01t5.3BB,OO.

25.10-.79

Stl-lADOR ALMIR
INTO.

?:'OJEí'O R!:SOLUCÃO DA COMISSÃO. bE- Et:ONOM!A

25.10.79

SENADOR MURI- ·' 25.10. 79
RILO BADARif

ã

l-ZNSAGEM N9 Í53/79 do Sr. Presidentl! da
República, submetendo À aprovação do Sena
Co Federal, proposta do Min. Fazenda, parã
que seja au'torizada a Pref. Municipal di!
51!!-rbacena {MG) a elevar o !:lQfltante de sua
dÍvida consolidada em Cr$ 2 .248 .. 651+,52.

I
I

I

7>. ~S!HtAGEM

NúMERO E EMENTA

I

DA

COMISSÃO

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1979

NOMERO E EMENTA

P?:)JETO R.ESOLUC:\0 DA COMISS.ÃO-- DI: I:CQtlO!'IIA

DATA DE
RECEB!:v!ENTO
NA COM!SSAO
25.~0.79

Ã ~!!SJi:GE.).j Nl? lS!t/79 do Sr. Presidente da

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

D!ST.R!BU!ÇÃO

SENADOR MURI-

25.10.79

SENADOR MURILO
BADARI1

25.10.79

FP,OJSTO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE ECÓ!iOMIA

25.10.79

SENADOR MURILO BADARI1

25.10.79

PepÜblica, subn:etendo à aprovação do Seria
C:o !'ederal, pi'Oposta do Min .Fazenda, pa:rã
c:_ue seja autorizada a Pref. Municipal _de
Selo Horizonte <MG) a elevar o montante
C:!!. sua d!vida consolidada em~:.·.:;;.~: •• ;; •••
CrS 106.1!07.363,00.

?ep\!!:>lica, subme1:endo ã. aprovação do Sena
Co !eC.e:ral, proposta c!o Min. Fazenda paracce seja autoroizado a GovérnO·.c;to Estado de
Y.inas l?erais, a elevar o montante de sua
dívida. consolidada em Cr$58.473 .000,00.

?ROJETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA
A v.EllSAGEM N9 187/79 d<.:! sr •• Pre;!idehte da
P:epública, sub&~etendo a aJ?rovaçao do Sen.!
C.o Federal, proposta do Ml.n.Fazenda, para
que seja autorizado o Governo do Es_tado de
!~ato Grosso do Sul a elevar o montante de
sua divida consolidada em Cr$790.879,899,00
bem como garantir empréstimo da_ Empresa de
Sanear.:ento de !1ato Grosso do Sul - SANESUL
no valo:r:o de Cr$ 1.094. 751; .543.00

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMLSSÃO
25.10.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

25.10.79

SENADOR ·BERNARDINO VIJ.JlA

P?.OJETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DEECONOMIA

25.10.79

SENADOR AMA RAL FURLAN.

da RepÚ!:>lica, submetendo, ã aprovação do
Senado Federal, proposta- do Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Pref.
r.un. de Campinas CSP) a elevar o montante
de sua dívida consolidada em •••••••••••••
Cr$ 299.559.666!1;0.

25.10.79

SENADOR BER NARDINO VI/toNA

?ROJE70 RESOLUÇl.o DA COMISSÃO DE ECOl'JOMIA
f. !-ZNSAGEM N9 lBB/79 do Sr. Pl'ésidente da
Pe~Üblica, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, :;:.roposta do Min.Fazenda, parã
que seja autorizada a Pref. Mun. de. Ca choeirinha (RS) a elevar o montante de sua
c!Ívida co.O''lSolidada. em Cr$103.000.000,00.

F. ME!iSI.GEM N9 1€9/79, do Sro. Presidente

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

25.10.79

P~OJI:TO RESOLUÇÃO DA COMISS~O DE ECONOMIA
À X::NSAGE:1 N9 155/79 do Sr. Presidente da

NúMERO E EMENTA

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

LO BADARI1

?epública, subn-.etendo ã aprovação do Sena
Co Federal, proposta do Min.Fazenda, parã
que seja autorizad.a a Pref. Mun. de P..elo
F.o~izonte (MG) a elevar o montante de sua
di'vida consolidada em Cr$433.1127.697,13.

À ~~!:~ISAGEM N9 173/79 do Sr. Presidente da

Sábado 17 60S!

25.10. 79

-

25.10.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMJSSAO

OBSERVAÇOES

6052 Sábado 17
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NúMERO E EMI;NTA

----

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

PROJETO RESOLU_ÇÃO BAI~GOMISSÃO DE ECONOMIA

25.10 .. 79

A !>!I:NSAGEM N9 :.91179 do Sr. PJ:;>esidente da

2=5.10. 79

SEN:ADOR AMA-

25.10.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇõES

COMISSÃO

SENAOOR AMA -

25.10. 79

RAL FURLAN.

P.epÜblica, subr:tetendo ã aproV'ação do Sen!!_

Go l="eàeral, P'r'Opost.!'l do Mon .. Fazenda

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

RAL FURLAN.

F!epÜblica, subinetendo ã aprovação do Sen_!
do Feder>al, proposta do Min.Fazenda para
que seja autorizada a Pref. M.unicipal de
Prudente (SP) a elevar o montante de sua
dívida consolidada em Cr$78 .. ).22.596 ,30.

PP.OJE':'O RESOLUÇÃO DA COMISS~O DE ECONOMIA
À XZ:NSAGEH N9 192/79 do S't'. PreSidente da

RELA 'rOA

DESIGNADO

Novembro de 1979

para

que seja autorizada a Pref.Mun. de Regente reijÔ (SP) a elevar o montante de sua
dÍvida consolidada em Cr$ 3.763.075~36.

PROJETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO. DE ECONOMIA
À ~SAGEM N'? 195/79, do Sr. Presidente da
?.epública, submet~ndo à aprovação do SE:;na-

25.10.79

SENADO R MURILO BADARI1

25-10.79

Co Fder.sl, proposta do Min.Fazenda,

para
que seja autorizada"' Pref.Mun.N()va Lima
(!':G) a elevar o montante de ;?.Ua dÍvida CO!!,
so li.dada em Cr$ 100 .DOO .DOO .o· o.

NC:,MEFIO E EMENTA

DATA DE

AELAIOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA GOMISSAO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

?.ESOLUÇAO DA COMISSÃO. DE ECONOMIA
~::sA~!-!. N'? 199/79 do Sr. P):''ª~idente da
?e?ú::.lica, subr.-.ettmdo à "'provação do Sena
c!o ~ederal~ proposta do Min.Fazemda, parã
c;.:.:.e seja autorizado o Estaçl.o de Sergipe a
elevar o r:r.ontante de sua 'dívida o.onsolida
Ca er:r. Cr$ 3.ttlt6.100,00.
-

25.10.79

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

25.10.79

??.0JE70 RE:SOLUÇf:O DA -COMISSÃO" DE ECONOMIA

25.10.79

SENADOR. MA RAL FUR.LAN

25-10.79

25.10.79

EENADOR ADER
BAL JUREMA.-

'25 .10. 79

??O.!STO

J:.

;!. :-2!1SAGEX J:'? 100179 do Sr.- ~res.i.dente d.a

subiretendo à aprovação _do Sena
Co receral, prooosta do Min.Fazenda~ parã
?.e;~~:::>li:e!::,

~~~l~et;p)u;o~t::~~ ~ ~~~~~~nde d:ua ~~~
viCa consolidada em Cr$. SOO .Oco .DOO ,o o.

??.:)JE!O R!SOL'JÇJ'.O DA COMISSÃO DE ECONOMIA
"J.. :.z;.sp._G;:~ ~i9 209179 do Sr. Presidente da
?e.;:~lica, Sl.!b::-.etenêo ã aproVaçS:b- do Sen~

~o r-e=.eral, proposta do Min.Fazenda, pat"a
::ce seja autorizada a Proaf. Mun. de Apuca
:!-2-.~a (PP.) a ~!!levar o mon-tan-te. de sua dÍili
C.a consolidada em .Cr$124.487.31+5,30.
-

CONCLUSÃO
DO PAFIECEF\
DO RELATO~

CONCLUSÃO

DA
COMISSÃO.

OBSERVAÇOES

Novembro de 1979

Sábado 17 6053

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

-DATA DE:
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DJSTAIBUJÇAO

OFICIO "5" N9 3l/79 dO Presi.dente do STF,
~ecurso Extl'!zterdinário n9 90.0;i8-6., incons
titucionalidade dos arts. 211 e 212 da Le!
nl? 1 125, de 27 de outubro de 1971,
que
instituiu o CÓdigo Tributário
Estad.o de
Minas Gerais •

25 .lO. 79

.SC:NADOR MIMUNDO PARENTE.

25.10.79

PROJETO LEI S.ENADO N9 320179:

25 .. 10.79

SE:N'ADO R T Ali CRl'DO NEVES.

25.10 .. 19

25.10.79

SENADOR ALM!R
PINTO

25 .10. 79

-- ·-"
CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
OA

OBSERVAÇõES

COMJSSAO

ao

Acrescent:a um parágrafo ao art. ;iç da Lei
n'? 1 533, de 31 de dezembro de 1951.
Autor: Senador Leite Chaves

P?:OJETO LEI SENADO N9 321/79:
Acrescenta par.fgra:fo ao art. 12 daLei.n9
7l7. de 29 de junho de 1965 CAção Popular).

'

Autor: Senador Lei te Chaves.

NúM5RO E EMENTA

~:;~;~~G~S~~Uf~g~~~ â~M~;:Ã~r~i;;~;~M~~

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
25.10 .. 79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR AMA-

25.10.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCWSAO
OA

OBSERVAÇOES

COMJSSAO

RAL rtrRLAN.

RepÚblica, subir&tendo à consideração
do
Senado Federal, pl"'posta do Min. fazenda ,
payoa q.ua seja autorizada a Pref. Mun. de
Guaru)ã CSP) a elevar o montante de sua
dÍvida consolidada em Czo$1S8.996.733,80.

I
PROJETO U:I SENADO N9 31S!79:

25.10 ~ 79

SENADOR Lt.ZARO BARBOZA.

25.10.89

25.10. 79

SENADOR NELSmJ CARNEIRO.

25.10.19

Considera dependentes do :segurado P&J•a obtenç~o de assistência médica, os filhos es
tt:dantes, sem economia própria, até 24 a::'
nos de idade, acrescentando par.i~afo
ao
art. 11 da Lei Orgânica da Previ ência Social.
Autor: Senador FI"anco Montoro.
PP.OJETO LEI SENADO U9 319179:
Permite ao emp=-egado utilizar a conta vinculada ao nascimem:o de filho, acrescentan
c!o dispositivo ao art. 89 da Lei do FGTS ::'
no 5 107' de 1966.
Auto!": Senador Orestes Qutrcia.

6054 Sábado 17
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NúMERO E EMENTA

PROJETO

LEI

SENADO N!i' 3'22 /79.

DATA OE

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR ALMIR
PINTO.

25.10.79

:::ENADOR AMA-

iS.l0,79

25.10.79

Regulamenta a profissãode Fon~u.dÓl~go e
dá outras providências.

Novembro de 1979

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

Autor: Senador Franco Montoro.

PR9JETO LEI SENADO NQ 32 3/79:

25.10.79

RAL FURLAN.

Dispõe sobre o ingresso voluntário de mu lheres nas escolas militares de n:Íve:l_ supe
rio I" e dá outraS providências.
Autor: Senador Orestes Quéi"cia.

?;:<:O.TiEi'I'~

LEI SENADO N9 llS/7_7:

25,10.79

SENADOR RAI -

26.10,79

MUNDO PARENTE

Uniformiza a legislação referente ao cheque.
Autor: Senador Jessé Freire,

NOMERO E EM2NTA

P.l:Qt'ERI!"ZNTO t!'i' 1136/79 do S~n<idor Murilo
requeréndo, nos termos Regimentais, seja
criada uma COMISSÃO ESPECIAL, composta
c! e OS !l'.embros, para no praz-o de 90 dias
apresent.uo sugestões concretas que
se
êes"tinem ao a.perfeiçoarnento d moderniz~
ção da_ insti"tuição do Júri Popular.

ReLATOR

DATA DA

NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTR"ISUIÇÃO

26.10.79

SENADOR ALOYSIO CHAVES.

26.10.79

DATA OE
RECESIME~ITO

CDNCLUSAO
DO PARECER
DO REUi.TOR.

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSE:RVAÇOES

Novembro de 1979

Sábado 17 6055
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SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSA.O

Reuniões Ordinárias"-------

Reuniões E:d.raordin8rlas

____------ -----+86

"Pro]etos relalados

129

Projetes distrlbuldos

Projetes em diligência ------------------~
Ofícios recebidos - - - · - · - - · - - - - - - - - - - - - - - ' ' ' - ' ' Oifclos expedidos .• _... _____ - - - - - - - - Pedidos de vista - - - - - - - - - Emendas

apresentadas--~······-·---------~-

Subemendas apresentadas ·---·-·
Substitutivos
Projetes de Resolução

-·------------------='--17

OeclaraÇI3es de Voto - - - - Comparecimento de autoridades ·-·--·

Votos com r e s t r i ç õ e s - - - - - - - - - - - - - - - - Convites expedidos
BrasUia, em 31 de

COJIIS&\0 D.O

Disr:arro· FEDER.U.

REL,\TóRIO CORRESPONDENTE AO MES DE

.·

f:;:N:!!:'O !)E lEI

rio S~T.\"nO

Fi1.\:lCISC.Q.GlJILr:I~.lNE

TfQ ,91(?7..:.D'F

· ·~~ i~âbi~6~(}d~~~~~d~a ig ·i~=~~;â~o e:me;~~~~
~os

e cargos do Serviço Civil do Distrito

"Federal"..
(";',etado o artigo

'

ltQ

DE 1979.

TIIEES RI!;EIRO.
DATA DE RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

2 4.J.0.79

Senador
t.lurilo
Eadaró

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

1

se~ pirágra.fo úni.eo)

.

.

.

.

~~;Y~;:ân~! ~~~e~ºa ~~~~3~~~e llihi;~~tos
5

outubro

SE~JA!J:OR .TESst FllELlill.

PRESIDENTE:

ASSJSTL'ITE:.

outub!'o de 1979

2

c:or-gos e::L CO!:li.ssão int:.ecNntes do

do

GrU!)o-Di,:~

~~~i~oAf~e~:o~e;~a6 [;!gg~~i~~ei . ~;ed!~~!~n~c
c!e 1973, cria cartas em'comissão no Tribun
ê.e Contas do Distrito Feder<~J. .e dá outras 1
~:::ovidêneias. ·

9

12 09 79
• •

Senador

Affonso
Camargo

20.()9.79

PeJ.a aprova-

ção

Aprovado em
16.10.79

OBSERVAÇOES
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Nú:O'.EFIO E EMENTA

DATA OE
RECE9!,'.1f:•:TO
NA COMiSSÃO

DE LEI '00 SE:~A..DC' ~·~ 2í3L'ZO-D!~
"Est.i::.a á Receita e Fixa a DeSpesa do Dis-

-=::.::-,~--:0

trito Feê.e::-~1 para o exerclcio financeiro
de l9SO".
.

P.\..."::!.75 J. - Gabinete do Gove_rn<.'.ÇQr

Procurac!oria Geral

I

I

RC.!.ATOR
DESIGNADO

Novembro de 197!}

CO:\'CLUSl,Q
DO r>r.?.ECE:R
DO RELATO~

DATA OA

, OISTRii3UfÇÃ0

COXCLUS:.O

oas::=:;;..o;e:s

OA
COMtsSÃO

I
31.08.79

S~nador

10.09.79

Lázaro

B::trboz.a

F~la

çn.o.

aprova-

~B:i~~~9

em

i

{

P.2....:.1.1E 2 - Sec:r•ctaria do Go_verno

Secretaria de AdministraÇão

31.0B.79

Senador
ltamRr

10.09.79

Franco

P~la.

aprova-

çao.

~a:i6:~9

em

Parecer do rJ!
0

i

missão.

?AR-,E 3

- Secretaria de Finanças

31.0~.79

Senador

10.09.79

Adalberto

Sena

Pela aprovação do Suba-

nexo e :pela·
rejeição das
emendas de nQ

PARTE 4 - Secretaria de Edu9ação e Cultura

DATA DE
RSCe:SIMEi•!TO
NA C0:>.1!SSAO

31.08•79

RELATOR
DESIGNADO

Srm;1.dor
Sald::mha
Derzi

I
\

COXCLUSl..O
DO ?;..?.ECS:-1
00 RELATOM

DATA DA
DISTRIGUIÇÃO

10.09.79

em

à 4.

l.

N0~!.5:RO E ::MENTA

~8~~~~9

CONCLUS;.Q

03SE!i.'.J";.~ES

OA
COM!SSÃ.O

Pela epro'\ração A!>rovado
cam a· ·emenda · 1B.10.79
1-Ft. ·

em

nl:l

I:

I
PA..q!E 5 - Secretaria de SaÚde
Secre tal'i o. de Serviços s·Ociais

31.oB.79

Senador
Affonso
Camargo

I

i!;~ge; ~ â~: i

20.09.79

Pela apr?vaçi:J
com a·

n.íl

em~ da

1.-R.

~R~fo~~

i

em

i

I
'.A

Parecer _pela
aprovaç::1o da
PA:u'3 6 - Secreta:t""ia ~-e Vi;ção e_ Ol~ras'
Secreta:t"ia de Serviços Publicas

1~ r~e s~~~~i:~
31.08.79

Senador
Hurilo

10.09.79

Badai-ó

I

ri?.. de Viação

~e ~~~~r:ni:\
0

Secretari.a de
Serviços PÚbl.1
cos com a emen.
da n" 1-R.

~§~~~~~

em

'

~

parte ó :foi ;
rela tada pelo :
Senador Muri- i
lo Badaró, sU:l,!
tituto do Se- i

~~d~~~:~~~i; j

que por moti-j
vo de força '
maior não pô- l
de coi:tparecer.l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1979

I

DATA o:
Ri:C!::SI,'/.E,'!ÍO
NA COMISSÃO

NIJ.'.{ERO E SMEI\'T"A

PAiiTE 7 - Secretaria de AgX"icultura e Pro--

dução.

31.08.79

I

I
~

AE.:LATOi'l

Senador
NurUo
Dadaró

COXCLUSÃO
DO ?..:.?..;CÉi'l
DO RELATOR

DATA DA
OJSTR!i3UIÇÃO

DESIGNADO

10.09.79

Pela aprovaât".

com as emen Cl.
de n2s ~ e 2B.

CO~CLUSAO

OA
COMiSSÃO

tS~b~~~

CS5E.!i'i.;.t;eES

em

I
I

?A:R7E 8 - Secretaria de Segurança ·PÚblica

32.o8. 79

Senador

10.09. 79

Pela

a:p~vaçãc

Passos

Porto

~~~~o:~9

I

em

I

i

I
i
i

?;,:::':E 9 - Tribunal de contas da União
Receita o Texto da Lei.

31.08.79

10.09.79

Sen.:ldor
Hauro

Pela aprovaç::\c;

Benevides

~B~~=~9.

I

em

I

I

!

Reuniões Ordinárias •••••••••• • ••••••• • ••• • •••••••••• ~

acun1Ões Extr~ordinárias •••••••••••••••••••••••••••• l
Projetas distribu!dos ••••••• •• •• •••• •••••••••••••••• l.
Projetas relatados ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 2

Brasil1a, 31. de outubro de 2979•

COMISS.o\0 DE

ECO»:JHIA

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO ~ffiS DE
PRESIDENTE:

SENADOR TEOTÔNIO VILELA

ASSISTENTE:

DANIEL .REIS DE SOUZA

NúMERO E EMENTA

DE 19 79.

OUTUBRO

0-'\TA DE RE·
CEBJMENTO
NA COMISSÃO

DAIA DA
DI S.
TP.IBUIÇÃO

RElATOA
DESIGNADO

CONCI.USAO
DO PARECER
DO REl-ATOR

CONCI.USAO
DA
COMISSÃO

ME'NSAGEM N2 143, de l 979
DO sr~ Presidente da RepÚblica, subme
à aprovação do senado Federal, pro~.@
ta do Sr. l'linistro da Fazenda, para que se
ja auto:dzada a PreFeitura Municipal de ca-.
r.oas(RS) a elevar em Cr$14_·235·00Q,OO( qua
tcrze ;r.ilhÕes, duzentos e .trinta e cinco
·~~~i~:V~~ircs) o montante de sua. divida co,E

13.09.79

t•lSNSAGSI·l N:? 144, de 1 979
r:o sr. Presidente da República, subme:tendo à aprovação .;:J:o Senado Federal, propO.§.
ta de Sr. Ministro da Fazenda, para que sej 3 autorizada a Prefeitura Municipal _de. san
t.::. er~z do Su1(RS) a elevar em Qt-$ ••••• : •••
89.082.000,00(oitei1ta e nove milhões, oiteE:
ta e dois mil cruzeiros) o montante de su.i
d! Vida consolidada.

Senador PEDRO

13.09. 79

SIMON

tendo

'*****'~~''~~'****

Redistribu1da
ao senador
BERNARDINO VI
ANA

l3. 09.79

******
02.10. 79

Parecer

favo

rável, conclii
indo por apri
sentar um. Pro
j e to de R:eso=
lução.

Aprova o
parecer, em
03.10.79

-

Senador PEDRO

13.09. 79

SIMON
****'~~'****'****

******

Redistribui da
ao Senador
BERNARD! NO VI
ANA
-

02.10 .. 79

Parecer favo
rável, conclÜ
indo por apr:i
sent~ um Pro
j e to de Reso':
1ução.

Aprova o

parecer. em.
03.!0.79

OBSERVAçOES

6058 Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

DATA DE

NOMERO E EMENTA

RECEBIMENTO

NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUJÇÃO

Novembro de 1979

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

DO PARECER

DA

DO A.ELATOR

COMISSÃO

OBSERVAÇOES

1-t:E:NSAGE:H N2 145, de 1 979

Do Sr~ Presidente da RepÚblica, subme
tendo à aprovação do senado 'Federal, prop~.:
ta do sr. Hinistro da F'azend,.a~ p.;~ra que se
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Pe·

13.09. 79

Senador PEDRO
SIMON

***********
Redistribu1da
ao Senador

lotas(RS) a elevar em Cr$380.~0l.485,00(t~.;:

13.09. 79

******
02.10. 79

""'

Projeto

-

de

Resolução.

MILTON CABRAL

~
~ruzei·

zentos e oitenta milhões, quatrocentoS e

Parecer faAprova o
vorável, CC,!! parecer,
cluindo por
03.10. 79
apresentar um

mil, quatrocentos e oitenta _e cinco
ros) o montante de sua di.vida consolidada.

MENSAGEM N2 146, de l 979
Do Sr. Presidente da ttepÚblica, subme
tendo à aprovação do Senãdo- Federal, pro~~~
ta do sr. Hinistro d.a Fa~enda, para que seja autorizada a Prefeitui,'a l1unic_ipal de Sa
piranga(RS) a eleva:r e:n CrUl9.462.238,00
(cento e dezenove milhÕes, quatrocentos e
sessenta e dois mil, duz~tos e trinta
e
oito cruzeiros) o montante de sua -divida
consolidada.
NEt!SAGE:1 N!i! 160, de 1 979
:co sr. Presidente da RepÚblica, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, propÕs
ta do sr. Ministro da Fa~enQ.a, para _que se:=
ja autorizada a Prefeitura Mu_nicipal de Bar
ra 3:>nita(SP) a elevar em crS29. 337. 997,76
(vinte e nove milhÕes, trezentos e trinta e
sete mil, novecentos e novel').ta e sete cruzeiros e setenta e seis centavos) o montan-:e de sua divida consolidada.

NúMERO E EMENTA

l1ENSAGEM N2 161, de 1 979
:CO Sr. Presidente da RepÚblica, subme
tendo à aprovação do Senado Federa1, pro~~l
ta do sr. Ministro da FazenQa, para que se
ja autorizada. a Prefeitura Munici_pal de CâE
di do l1ota(SP) a elevar em. cru. 364.800,00
{hum milhão, tr_e:tentos e sessenta e quatro
r.1il e oi-rocentos cruzeiros) -o montante
d
sua divida consolidada.
MENSAGEM N2 17 2, de 1 979
Do sr. Presidente da RepÚblica, subm~
tendo à aprovação do Senado "Fede~al, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizado o Governo do ~stado de Minas Gerais a elevar em Gr$229. 385.000,00
(duzentos e vinte e nov~ milhões. trezentos
e oite~ta e cinco mil cruzeiros) o rnontan"te de sua di vida consolidada.
HEN'SAGEI·I N2 175, de 1 979
to sr. :Presidente da R~pÚblica, subme
tendo à aprovação do Senado· Federal, prop~~
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se
j a autorizado o Departa:nentO de Águas e Esgo-tos de Ribeirão Preto-DAERP(SP) a elevar
e.~ crS64.101.969,82(sessenta e qUatro
mi
lhões, cento e wn mil, noVeCeri"tos e sessen~~, ~ hO~ cruzei~~s e o~f~~~~ e dois; ~:nta-

13.09 .. 79

Senador PEDRO
SIMON

***********

13.09. 79

13~09.

79

******

Redistribuida
ao Senador
MILTON CAB~AL

02.10. 7-9

senador ORESTES QUÉRCIA

13.09. 79

***********

*~****

Redistributda
ao Senador
LUIZ CAVALC~

02.10. 79

Parecerf .aAprova o
vo:bável, con parecer, em
cluindo por
03.10.79
apresentar um
Projeto
de
Resolução.

-

Parecer faAprova o
vorável, CO,!! parecer, em
cluindo por
03.10.79
apresentar
um. Projeto
de ..Resoluç:âo.

-

TE

RELATOR

DATA DA

NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCWSAO
DO PARECER
DO RELATOR

13.09. 79

senador ORES
TES QUÉRCIA-

13.09. 79

Parecer con_
trário.
-

DATA OE
RECEBIMENTO

********

Redis tribuida
ao Senador
LUIZ CAVALCAN
TE

13.09. 79

02.10. 79

-

Senador IT AMAR FRANCO
(AVOCAOO)

***li-******"**

Redistribulda
ao Senador
T ANCREOO N8--

26.09. 79

CONCLUSÃO

Rejeita o pa
recer do Re.:lator e apr~
va o parecer
favorável do
sen. Jessé
Freire. designado Rela
~gr do Venci-

Parecer faAprova o
vorável, CO_!!- recer, em
cluindo por
03.10. 79
apresentar
um Projeto
de Resolução.

p~

VES

13.09. 79

senador ORESTES QUÉRCIA

13.09-79

**********

Redistribulda
ao senador
JESSfu fREIRE

02.10. 79

OBSERVAÇOES

DA
COMISSÃO

Pal"ecer faAprova o P.2
vorável , con recer, em
cluindo por
03.10. 79
apr-esentar um
Projeto
de
Resolução.

O parecer do
Relator do ve
cido conc::lui
por apresenta
um Projeto de
Resolução. Aprovado, com
Voto Vencido
~~l S~~t~uiz C;

1

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

NOMERO E EMENTA

MENSAGEH ~J!~ 176, de 1 979
Do Sr. Presidente da RepÚblica, submetendo __ à aprovação do sel'iado F'ederal, propos
ta do Sr. Hinistro da F'az.enda, para que 'se"":
ja autorizado o Departamento de Águas e Er.ergia Elétrica-DAEE(SP) .a elevar em Cr$ •••
248. 101.481,16 (duzentos e· quatehta e
o i to
r.lilhÕes, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e dezesseis centavos)
o montante de sua divida consolidada.
l1ENSAGEM N'2 185, de 1 979
to Sr. Presidente ela RepÚblica, submetendo à aprovação do senado Federal, propos
ta do Sr. Hinistro da Fazena:a; para que se":
j a autorizado o Governo do Estado do Rio de
Janeiro a élevar em Cr$1. 200.0ao •. ooo,oo( um
bilhão e duzentos milhÕes de ciuzeiros) o
:r.ontante de sua divida consolidada.

PROJETO

DE: LEI DA CÂ!1ARA

N2

27,

13-09,79

02.10. 79

RELATOR

-

DATA DA

DESIGNADO

-

DISTAIBUfÇAO

Senador ORES
TES oufmcrA-

13.09. 79

Redi stribuida
ao Senador
JBSSÉ FRBIRE

02.10. 79

Senador BENE
DITO F'ERREIRA

02.10. 79

de 1 978

Estabelece prazo de gararitia~ por qui
lomettagern, para vetculos aUto-motores fã-:_
bricados no Pais.

Senador ARNON
DE !1ELLO

16.03.79

****""*******

Redistribuldo
ao Senador BE
NBDrTO FERREI

Autor: Deputado Eduardo Galil

Sábado 17

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

Parecer faAprova o
vorável, con parecer, em
cluindo por
03.10. 79
apresentar um
Projeto
de
Resolução.

Parecer con
trário
aõ
Projeto e às
E:mendas
de
n!i!s 1 e 2-CT.

23.05. 79

MENSAGE~1 N!! 187, de l 979
Do, sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprovação do senado Federai. propos
ta do sr. Ministro. da F'azenda, para que se":
ja autorizado o Est.ado de Mato Grosso
do
Sul a elevar em GrS790.879_.89_9·,oo(setecentos _e noventa milhÕes, oitocentos e__ s_etenta
e nove mil, oitocentos _e noventa e nove cru
zeiros) o montante de_ sua dÍvida consolida::
c~ be.'Tt como a aarantir e.;Préstimo -da Emore
sa de Saneamento de Mato GrossO do Sul - SA
r-:ESUL, no ·valor de Gr$1.094.754.543,00( huin
bilhão, nOventa e quatro milhÕes~ setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
quarenta e três cruzeiros).

!1ENSAGEJ.l N>' 188, de 1 _979
Do sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprova ão do Senado Federal, propos
ta do Sr. :tt.iliistro da Fazenda, para que se::
ja autorizada a Prefeitura MUnicipal de Cachoeirinha(RS) a elevar e'll Cr$103.000.000,0
(cent_o__ e três milhões de cruzeiros) •o montante de sua divida consolidada.

Rej-eita o
parecer
do
Relator e aprova o parg
cer apresentado pelo Sen
Mi 1 ton Cabral
favorável, na

~--~~b~~i ~~ti v':'

DATA OE
RECEBIMENTO
NA C_OMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DJSTfllSUJÇJI.O

03.10. 79

Senador BENE

09.10. 79

DITO CANELAS

OBSERVAÇõES

Parecer faAprova o
vorável, con parecer, em
cluindo por
03.10 .. 79
apresentar um
Projeto
de
Resolução.

RA

NúMERO E EMENTA

CONCLUSÁo
DA
COMJSSAO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RElATOR

Parecer favorável, con~~:

;:~~a~o~a~~~

CONCLUS.I.O
DA
COMISSÃO

parecer do
Sen. Milton
Cabral foi .!
provado, em
03.10. 79, com
voto vencido
do Sen. Bene
di to Ferrei::
O

r a.

OBSERVAÇõES

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

jeto de Reso
lução.

03.10. 79

Senador PEDRC
SIMON

09.10. 79

*********

********

Redis tri bul d
ao Senador
MILTOI>! CABRA

2.3-10.79

Parecer favorável, conclu
indo por apr~
sentar um Pro
j eto de Reso::
1ução.

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

-

605~
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NúMERO E EMENTA

DATA DE

RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

Novembro de 1979

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAÇõES

COMISSÃO

l1SNSAGE:·! ll2 189, de l 9:79
D:l sr. Pre-sidente da RepÚblica, submetendo ~ aprovação .do Senado F'eo!eral·, propo~

03.10. 79

Senador MILTOl' 09.10. 79
CABRAL

ta do sr. }linis'l:ro da F'azenlja, par-a que seja autorizada a Prefeitura Hunicipal de Cam
?inas(SP) a elevar em. CrS299.559.866,40(du-:
z:em:os e noventa e nove milh.Qes, qUinhentoS
e cinquenta e nove mil, oitocentos e ses se,!!
ta e seis cruzeiros e quarenta centavos) o
"-Ontar.te de sua divicta consolidada.
l·lEJlSAGSi·! J.i2 190, de 1 979
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme- 03.10. 79
tem!o à aprovação do senado Fede:r:al, propos
ta do_ .sr-. Ministro da Fazenda, para que se::
ja autoriz:~.da a Preft':itura Municipal de Pic·.terobi(SP) a elevar em CrS1.609.541,92(hufu
::lilhâo, seiscentos e nove mil,. quinh~ntos ~
c\.tarenta e um cruzeiros
noventa e dois ce
tavos) o ::ontante de sua divida consolidada.

Parecer favorãvel, conclu
i:ndo por apr~

At>rova o

parecer,em
24.10.79

sentar um Pr9
jeto de Reso-=.
lução.

·-··------Senador JESSÊ

09.10~

79

FREIRE

e

l·íENSAGEN W! 191, de 1 979
J:Q sr. Presidente da RepÚblica, sub:neter.êo- à aprovação do Senado Federal, propos
ta C.o sr. Y!inistro da Fazenda, para que se::
ja auto:dzada a Prefeitura Hunicipal de Pr~
si dente ?rudente(SP) a elevar em C:t'S •••••••
7S.122.596,ZO(setenu. e Oito milhões, cento
e vinte e dois mil, quinhe.ntos e noventa e
seis cruzti:t:"OS e trinta cent.avo.s) o rnontanté- .de su.a divida consolidada.

03.10. 79

DATA DE
RECEBIMENTO

HE::<SAGEM N2 192, de 1 979
r:o Sr. P!'esiden~e da RepÚblica, -submetendo 'à aprovação do Senado Fedei-ãl, PrciPO.§
ta do sr. Hinistro da Fazenda, para que se'ja autoriz_ada a Prefeitur~ Hunicipa,l de Regente FeijÓ(SP) a elevar. em -crs.~··········
3. 763.075, 36(três milhÕes, Setecent-oS- ·e- ses
senta e t:-ês :nil, setenta e .cincp cruzeiroS
e trinta e seis centavos) o ;nontante de sua
divida consolidada.
t-:S:.rSP.GEM N2 193, de 1 979'
Do sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprovação do Senado Fede.raJ., propos
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se::
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Gui
ratinga(MT) a elevar em crs2o.uoo.ooo,oo (vinte milhÕes de cruzeiros) o_ inontante de
sua divida consolidada.

N~NSAGEl1

Senador ARNON
DE MELO

09.10. 79

RELATOR

DATA DA

NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

03.10. 79

Senador MILTO
CABRAL

09.10. 79

Parecer favorá.ve1, conclu
indo por apr:i
sentar um P:r-:2.
j e to de Resolução.

CONClUSÃO
DO PARECER
REI..ATOA

00

Parecer favo
rável, conclt
:i.ndo por a~_:;
sentar um Prs
jeto de Reso·

Aprova o
parecer, em
24.10.79

i:::ONCI..UsÁO
DA

COMISSÃO
Aprova o
parecer,em
24.10. 79

lução.

03.10.79

senador BENE' DITO CANELAS

09.10. 79

Parecer favorâvel, con:.:~

!:~~~o~a~~~

jeto de
lução.

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

Res~:

N2 194, di.:- 1 979'

r:o sr. Presidente da RepÚblica, subme-

tendo à aprovação do senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro C.a FazenC.a, para que se-:
ja autorizada a Prefeitura MUnicipal de Po:<ol•éo(M'!') a a levar em Gr$20."000."000 ,OO(vinte :::ilhÕes de cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada.

03.10.79

Senador VICE:N
TE VUOLO

-

09.10; 79

Parecer favo-

Aprova o

rável, conclu

parecer,ern.

indo por apr~
sentar um ~:_:.2
jeto de Resolução.

24.10. 79

OBSERVAÇOES
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RI!!.AT_OR

DATA DA

DESJGNADO

DISTRIBUIÇAO

Sel'l.ador TANNEVES

09.10. 79

DATA DE
RECESIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E Et.1ENTA

MENSAGE:l•l Nl! 195. de 1 979
r::o Sr. Presidente da RepÚblica, sub::tetendo à aprovação do Senado Federa~. pl"OpO~
ta do S!"o J.!inistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Nunicipal de Nova Lima(HG) a elevar em CJ;"SlOO.ooa.ooo,oo
de
(cem milltÕes de cruzeiros) o montante
s':.la dÍvida consolidada.
f.!EHSAGEM N2 196, de 1 919
Do Sr. Presidente da RepÚblica, submetendo Senado Pederal, proposta do sr. Mini.§
tro da Fazenda, para que seja aufõ:r--iZi:l.da a
ele
Prefai tura Municipal de Terenos(MS) a
de
var em crus.aoo.ooo,oo(quínze milhõés
cruzeiros) o montante de sua diVida consol.!_
dada.

ME:NSAGEM N2 197. de 1 979
Do Sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à .aprovação do senado proposta do Sr.
Hinistro da -Fazenda, para que seja. autorii.§!
do o Departamento de Urbanização e SaneameE:
em
to de Ribeirão Preto-DURSARP a elevar
Cr"$26. 534· 308 ,02(vinte e seiS milhões, quir.l':.entos e trinta e quatro mil, trezentos e
oito c~?'~~~s e. ·do·~~- centavos) o montante

03.10. 79

CRF.OO

03.10. 79

Senador VICE!{

09.10. 79

TE VUOLO

03.10.79

Senador JESSÉ'
FREIRE

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 REL.ATOR

i::ONC!.USA.O
DA
COMISSÃO

Parecer favorável, cone luindo por apre
sentar um Pro·
j ,:to de Resol!
çao.

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

Parecer favo
râvel, cone lu·
indo por apre
sentar um Pro
jeto de Resolu
ção.

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

OBSERVAÇOES

-

-

09.10. 79

'ln'•

DATA DE

NúMERO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

MENSAGEN N2 199, de 1 979- ----:D:I Sr. Presidente da República, subm~
tendo' à aprovaçãO do Senado Federãl, proposta do sr. Hinistro da Fazen'da, para que
seja autorizado o Estado de Sergipe- a elevar em cr$3.446.100,00(três- riliihõe.S, quatr
centos e quarenta e seis mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

MENSAGEM W1 200 r de l 979
r::o Sr. Presidente da RepúbliCa; subm~
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do_ Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municit>al de
são peulo(SP) a elevar em Ci'S5Qa.o·aõ:ood,o
{quinhentos milhÕes de cruzeirós) o montan
te de sua dÍvida consolidada.
PROJETO DE LEI DA CÂHARA N2 69,

de

Autor: Deputado Francisco Rocha

DATA DA

DISTA!BUIÇÃO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO A.ElATOFl

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

03.10. 79

Senador A.RNON
DE; MELLO

09.10~

79

Parecer favorá.vel, conclu
indo por apre
sentar um PrÕ
jeto de Reso=
lução.

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

0.3.10.79

Senador BERNARDINO VIA-

09.10. 79

Parecer favorá'vel. conclu
indo por aprE!
sentar um PrÕ
jeto de Reso:
lução.

Aprova o
parecer, em
24.10. 79

NA

l 979

Al.tera a redação ·aa caputá-do artigo
12 da Lei n~ 6.463, de 09 de nov~mbro · de"
1 977, qt<e "torna obrigatória a d~ara çio do preço tota1 nas vendas
prestação
e dá outras providências.

a

RELATOR
DESIGNADO

04.10.79

Senador JESSÉ
FREIRE

09.10. 79

OBSERVAÇOES
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RELATOR

DATA DA

CONCLUSAO

CONCLUS.~o

DESIGNADO

DJSTAISUJÇAO

DO PARECER
DO RELATO.=!:

COMISSÃO

DATA DE

NO:vlERO E EMENTA

RECEBIMENTO

NA COMISSAO

DA

OBSERVAÇOES

PROJETO DE: LEI DA C'.àJ1ARA N2- 143, de 1 977

Parecer favoEstende às prefeituras municipais os
ber.eflcios do crédito rural, insdtuciona-

05.12~ 78

senador PEDRO
SIMON

29. 03.79

rá.vel.

Aprova o
parec-e:t,em
10.10. 79

lizado_ pela Lei n2 4.829. de 5 de novembro
de 1 965, e óet outras prov,idências.

Há voto em se
parado do se=
nadar Alberto

Silva, .favor.§.
vel ao proje--

to.
Autor: Deputado Nunes Leal

PROJETO DE LEI DA C~ARA N9 g;·de.I979

Autoriza a realização âe, est.u._do_s __geC>lÓgicos e topográficos pelas conéessioná rias de serviços pÚblicos de energia elétri
ca, para implantação de instalações de
trans~issão e'!l tensão nominal igual ou su?e!"'ior a 230 KV.

02.05-79 .

Senador MILTON CABRAL

02.05. 79

Senador 13ERNARDINO VIA-

28.09-79

Parecer .favorável.

Aprova o
parecer,em
10.10. 79

-

;,'..J.tor: Poder Executivo
PROJETO DE LE! DA CÂ."!ARA N2 39. de 1 979--..
Altera disposições do Decreto-lei
167. de 14 de fevereiro de l 961.

no

26.09. 79

NA

Autor: Poder Executivo

NúMERO E EMENTA

~lENSAGEM N2 150, de 1 979
Do Sr. Presidente _da RepÚblica, submetendo à aprovaçãO do -senado Federal·, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se=
ja autorizada a Prefeitura Huriicipal de Ca.1!
po Gl'ã.nde(HS) a elevar em ,Cr$207.692.149,08
(du.zentos e sete milhÕes, seiscentos e noventa c dois mil, cento e quarenta e
nove
cr-..<zeiros e oito centavos) o montante
de
sua divida consolidada.
i'iENSAGEN N2 151, de ~ 979
CO Sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprovação do Senado Fede?al, propo_§,
ta do Sr~ Ministro da Fazenda, para que seja auto~izada a Prefeitura MUnicipal de J~
di:n(HS) a elevar em Gr$14.000.000,00(qi.tãtor
ze milhÕes de cruzeiros) o mont"ante de suã
divida consolidada.

~IEllSAGEt~ N2 156, de 1 979
J:o Sr. ?residente da RepÚblica. submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ninistro da FaZenda, para que se-:
ja autorizada a Prefeitura Nunicipal de Betim(HG) a elevar em Gr$250.ooo;ooo,-o-o(aiizen
tos e cinquenta milhÕes de cruzeiros) o mciE
tante de sua divida consol:i,.dada.

RELATOR

DATA DA

NA COMISSÃO

DATA OE

DESIGNADO

OISTRIBU/ÇAO

13.09. 79

senador VI CEN
TE VUOLO
-

l3. 09.79

senador VI CEN
TE VUOLO
-

RECEBIMENTO

Senador T ANGREDO NE:VES
Redistribuida
ao Senador PE
DRO SIMON

-

13.09~

79'

13. 09~ 79

10.10. 79

Parecer favorável ao projeto, na forma do SUBSTITUTIVO, DA CA,
com a subeme_E
da n2 1-cCJ.

CONCLUSÃO

Aprova o
parecer,em
10.10. 79

CONCtuSJ.O

DO PARECER

DA

DO RELATOR

COMISSÃO

Parecer .favorável, con~=~
indo por apre
sentar um Pro
j etc de. Reso
lução.

Aprova o
parecer,em
10.10. 79

Parecer! .favorável. Conclu
indo por. apr~
sentar um Pro
jeto de Reso-:
lução.

Aprova o
parecer,em

Parecer- favorável, cone lu
indo por apr~
sentar um Pro
jeto de Reso=:lução.

Aprova o
parecer, em
lO. lO. 79

10.10. 79

-

OBSERVAÇOES

Novembro de 1979
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NOMERO E EMENTA

DATA OE

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
COMISSÃO

DESIGNADO

biSTRIBUIÇAO

NA

MENSAGEM N2 158, de l 979
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ninistro da Fazenda, para que se-:
ja autorizada .a Prefeitura MUnicipal de Divinópolis(MG) a elevar em Cr$13.974.893,00
(treze milhÕes, novecentos e ·setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada..!1SNSAGE:i.f Nlô! 162, de l 979.
z:o_ Sr. Presidente da RepÚblica,· submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se7.
ja autorizada a Px-e.feitura Municipal de Gua
rujá(SP~ a elevar em Cr$167.698.8S8,90(cen::
to e sessenta e sete milhões, sêiscentos e
noventa e oito :nil, oitocentos e cinquenta
e oito cru.zeiros e noventa centavos) o montante de sua dtvid::! CXJnsol:i.dad .

13.09. 79

13.09. 79

MENSAGEM N2 174. de 1 979
Do; Sr. Presidente da RepÚblica, submet€!ldO à aprovação do Senado Federal, propo.§
ta do Sr. Ninistro da Fazenda, pa:r-a q~e seja autorizado o Goverrio do. Estado do Rio de
Janeiro a elevar em CrS61.955.000,00(seSsen
ta e um milhÕes, novecentos e .cinquenta ecinco mil cruzeiros) o montan~e de sua di v_!
da consolidada.
MENSAGEM N!2 196, de 1 979
Do sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprovação do senado ·rederaJ., propo_§
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Departamento de :Águas e Energia Elétrica-DAEE(SP) a elevar em O"S •••
4:20~763.000,00(qllatrocentos e Vinte milhÕes
setecentos e sessenta'e três mil cruzeiros)
o montante de sua di vida cónso'Iidada.
m::NSAGE.\1 N2 :209, de 1 979
D:> sr. Presidente da RepÚcblica, submetendo à aprovação do Senado Federal, p:rop~
ta do sr. Hinistl"' da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mun'icipal de AP!!:.
carana(PR) a elevar em Cr$124.487.345,30
(ce!':!tO e v"'inte e quatro milhÕeS, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e qua-

~;;!;~t=n~~nâ~ ;~·z~[~~a ec~~~~iid~â~:avos)

*****"'**

13. 09. 79

Senador ORES
TES QUÊRCIA******-1!'**
Redistribui da
ao Senador
BERNARDINO V.,!

********

10.10 .. 79

13.09. 79

09.10. 79

CONCLÚSÁO
OA

DO RELATOR

COMISSÃO

Parecer favorável, conclu
indo por apre
sentar wn p;r:õ
jeto de Reso=
lução.

Aprova o
parecer, em
10.10. 79

Parecer favo:rável, conclu
indo por apré
sentar um PrÕ
jeto de. Reso:
lução.

Aprova o
parecer, em
10.10. 79

Parecer favorável, conclu
indo por apr"ê
sentar um PrÕ
j e to de Reso::
lução.

Aprova o
parecer. em
10.10. 79

OBSERVAÇOES

ANA

HENSAG~ N9 171, -de 1 97'9
D:l sr • .Presidente da RepÚblica, subme- 13. 09.79
tendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do sr. Ministro da Pazenda, para que se-:
ja autorizada a Prefeitura MUnicipal da CidaC.e do Rio de Janeiro(RJ) a elevar em c.rs
200.000.000,-00(duzentos milhÕes de cruzeiro )
o montante de sua dlvida consolidada.

NCIMEAO E EMENTA

Senador T ANCREDO NE:VES
*****-K•*
Redistri buida
ao Senador PE
DRO SIMON'

CONClUSÃO
DO PARECER

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

13.09· 79

Senador ROBER
TO SATURNINO********oj!*
Redistribulda
ao Senador
MARCOS FReiRE

13.09.79

10.10. 79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

Senador ROBER

1:).09.79

TO SATURNINO-

********
Redistributda
ao Senador
MARCOS PREIRE

03.10. 79

******
10.10. 7~

Senador BER09.10. 79
NARDINO VIANA

CONCLUSAO

CONCLUSÃO

DO PARECER

OA

DO RELATOR

COMISSA.O

parecer favo
!'ável, conc:lu
indo por apre
sentar um Pro
j e to de Resol
ç:ão.

Aprova o
parecer,
10.10. 79

Parecer favo·
rável, concluindo por apre
sel1tar um Proj!;to de Resol!

Aprova o
parecer,
10.10. 79

""

""

OBSERVAÇõES

-

-

ç:ao~

lO~

10.79

Senador JOst
RICBA

ll.lO. 79

Parecer favo
rável, concluindo por apresentar um. Pro-

~~~~ de Resoll:!

Aprova o
parecer, em
11 .. 10.79

-
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DATA OE
RECESIMENTÓ
NA COMISSi'í.O

NúMERO E EMENTA
MEtlSAGEM N!i! 210, de 1 ~79
!);) Sr. Presidente da -RepÚblica, subme
tendo à aprovação do Senado Péderal, propo
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se
ja autori:;:;ada a Pre.fei tura _Mi.micipa1 de GU
rujá(SP) a elevar em Cr1188,99-6.737,80(ci:mto e oitenta e oito milhões, novecel'ltos e
noventa e seis mil, setecentos e trinta e
mo,1!
o

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

Senador BER
NARDINO VIÂNA

11.10. 79

10.10. 79

Senador PEDRO
SIMON

17.l0-79

10 .. 10.79

Senador ·MILTON CABRAL

17 .. 10 .. 79

10.10. 79

Novembro de 1979

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONcLUS'Ao

Parecer favorável, conclu
indo por apr~
sentar um Pro
jeto de Reso::
lução.

Aprova o
parecer, em
24.10. 79

DA

OBSEfiVAÇOES

COMISS.\0

-

~=~~e~~z~~~o~ ~i~; t~~~=oi~~~~:s)

PROJETO DE LEI 00 SENADO

N~

ia, de 1 979

Dispõe sobre a aquisição de.. imÓveis
funcionais por seus ocupanteS, e dá outras
providências.
Autor: senador Nel·son C.!;rneii'o

PROJETO DE LEI 00 SENAOO N!! ~a. de 1 979
Eleva para 100%( cem por cél'lto)
do
F'GTS depositado, a importância que a e2!!
presa deverá pagar ao emprégaâo, no caso
de despedida sem justa causa.
AUtor: senador Franco Montoro

NCIMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

RELATOR

23 .. lO. 79

Senador ARNON

DATA DA
OISTRIBUIÇi'í.O

CONCLUSÃO
00 PMI!CER
DO RE).ATOR

CONCLUSÃO
DA

0!3SER'/.!.ÇôE~•

COri!!SS;.o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!i! 14, de
l 979.
Aprova o texto do Acordo Internacionai
do Açúc:ar. conclul.do em Genebra, a 07 de OE:
tubro de 1 977.

25 .. 10.79

DE MELLO

Autor: Poder Executivo

PROJETO DE LEI 00 SENADO N2 135, de 1 979
Estabelece critérios pa·ra -a -majoração
das tarifas dos serviços fÚb1icos que esp~
ci.fica e dá. outras providenCias.

25.10. 79

Senador PEDRO

2.5.10 .. 79

SIMON

Autor: senador Agenor Maria

PROJETO DE LEI 00 SENAOO Nil 87, de l 979
Dá .nova redação ao artigo 15 da Lei
no 6 .. 367, de 19 de OlfltUbro de 1 976.

18.09. 79

senador JOSk
RlCHA

19.09.19

AUtor: Senador Nelson carneiro

.

Parecer favo
rável ao pro-:
jeto, na .Porma do substitu ti vo aprov-ª.
do pela CCJ •

Aprova o
parecer, em
24 .. 10 .. 79

-
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

·RELATCiR

DATA DA

DESIGNADO

DISTR!SUIÇAO

PROJETO DE .LEI 00 SENADO N2 118, de 1 977
Uniformiza a legislar;ão re:Eerente--ao -·
cheque.

Senador BER-

24-05.79

NARD! NO VI A-

NA

Autor: Senador Jessê Freire

S#bado I7 6065,

CONCLUSÃO
DO PAAECER
00

RE~TOA

Parecer favo
rável, na for
ma da Emenda
n2 1-GE( SUBS
TI'l'UTIVO) que
oferece.·

CO:-.'ClUS~ü

DA
COMiSSÃO

I

OBSOA'!AÇOES

I

Aprova o _
p-arecer, E:!!".
24- 10.79

.
HENSAGEM Ne 152, de 1 979'
00 Sr •.?residente da RepÚblica, submetendo à aprovação do senado ·Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-:
ja autorizada ~ Prefeitura _Municipp.l de são
Francisco do COnde(EA) a e;Levar_ em Cr$ •••••
75.045.388,DO(.se.tenta e cinco mhhõe.s, quarenta _e. cinco mil, trez.entos e ol:téni.ã: e oi
to cruzeiros) o montante de su.a di vida con-:
solidada.
MENSAGEI'-l N2 15 3, de l 979
Do Sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprovação do Senado FedeJ'a1, propos
ta do sr. Ministro Ç.a Fazenda, para que sê-:
ja autorizada: a Pre.f'ei tura Municlpá1 de Bar
bacena(MG) a elevar em Cr$2.248.654.52(.doiS
milhÕes, duzentos e quarenta e oito mil, sei
centos e cinquenta e quatro cruzeiros e ciE:

!{!~~: ~o~~~~ ~::avos) o montànte de

13 .. 09-79

lj .. 09. 79

*******
23.10. 79

Parecer Favorável, concluindo por apresentar um Pro
jeto de Resbl_g
ção.

Aprova o

parecer,em
24.10. 79

senador I'l'AMAR FRANCO
(AVOCAIX:l)
-lt*********
Redistribui d
ao Serlador
TANCRE:OO NE-

13.09. 79
******

Parecer favorável, concl uindo por apresentar uin Projeto de Resolu
ção.
-

Aprova o
parecer,em
24.10. 79

23.10.79

Vi:1S

DATA DE
RECEBIMENTO

NA COMJSSAO

HENSAGEN Ns:! 154, de 1 979
Do Sr. Presidente da República, subme
13.09.79
tendo à aprovação do Senado Federal, prop~~
ta do Sr•. Mini.strcL.da Fazenda, para que se
ja autorizada a Prefeitura Mu.nicipa1 de Belo Horizonte(MG) a elevar. em Cr$ •••••••••••
433-427.6""97,13(quatrocento_s e trinta e três
milhÕes, quatrocent.cis e vinte e· sete
mil,
.seiscentos e noventa e sete cruzeiros e t.I'e
ze centavos) o montante de :/divida con;oJ..i ada.
HENSAGEM N!l 155, de 1. 979
Do Sr. Pres.idente da Repúbiíca, subme- 13. 09.79
tendo à aprOvação do ·senado ·Federal_, prop~~
ta _do Sr. Ministro da Fazenda, p~ra que seja autorizada a Prefeitur-a MUnicipal de Belo Horizonte (MG) a elevas em Cr$ •••••••••••
106.4d7.J63;oo(cento e sel.s miihões, q_uatr_2
centos e; Sét"€ mil, trezentos e sessenta e
três cruzeiros) 6 montante de sua divida
consolidada.
- -HENSAGEH N2 173, de ·1 979
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13. 09.79
tendo à aprovação do Sena_do _(ede.ral, propO,.ê.
ta do Sr. Ministro da Fazenda, par_a que seja autorizado o GOverno do EstadO de Minas
Gerais a elevar em Cr$58.473.0DO~OO(c~nque_!!
ta e oito milhões, quatrocentos e setenta e
três mil crtize,iros.) o montante de sua di vi
da consolidada.
·
-

.

13.09.79

\;~

sua

NúMERO E EMENTA

senador LUIZ
CAVALCA!\'TE
**********
Re distribUÍ d
ao Senador
MILTON CABRA

RELATOR

DATA "DA

OESIGNADO

OISTR!SUIÇP.O

Senador TA.N.CREOO NEVES
-lf--11--11-*******
Redistribuida
ao Senador
MILTON CABRAL

13.09. 79

senador ITAMAR: FRANCO
(AVOCADO)
**********
Redist.ribuida
ao Senador
TANCREOO NE-

CONCLUSÃO
·DO PARECER
DO RE~ATDR

CONCLUSAO

Parecer favoráve1, conclu
indo por apr~
sentar um Pro
jeto de R:eso=
lução.

Aprova o
parecer, e•
24.10. 79

Parecer Favoráve1, concJ.u
indo por apr~
******
sentar um Pro
jeto de. Reso"::
lução.
23.10. 79 -

Aprova o
parecer,em
24.ld. '{9

Par-ecer .f' avo-_
rável, concl.u
indo por ap!"'~
sentar wn :Pro
jeto de Reso=
1ução.

Aprova o
parecer,em

******
24-10.79

13 .. 09. 79

DA

COMISSÃO

I

OBSERVAÇOE:S

I

I

-

VES

Senador 'l'ANCREOO NEVES

13.09 .. 79

24.10. 79

-
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SINTESE DOS TRABALHOS DA COMiSSÃO

Rellniõas Ordinárias········---Reuniões Extraordinárias - · - · - - · - - · · · - · - - - - · · - - · - - · - - - - Projetos relatados - · - - - - -

-·-·-·---·----- 42
·----------22

Proj,etos distribt.tidos ·-·-

Projetas em diligência ·-··-·-·--··
Offclos recebidos
Olfcios expedidos
Pedidos de vista
Emendas apresentadas ·-·--··
Subemendas aprcocntadas __

1

Substitulivos ·-··

Projetas de Raso!uç~o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36

De-clarações da v o t o - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - Comparecimento da autoridades •

Votos com restrições
Convltas expedidos

90

Votos em separado ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 3

Brasilia, em .31 de outUbro de 1 979.

CO:\IISS..,\0 DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO Mf:S DE
PRESIDE...VTE:

SENADOR JOÃO CALMON

ASSISTENTE:

SERGIO DA FONSECA BRAGA

outubro

DATA OE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

DE1979.

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RElATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

PROJEJ:'O DE DECRETO LEGISLATrVO Nt? 23/79
Ap:-ova o texto dg Acordo sobre Cooperação

;a~i~~! Feâ~~~~~~~o d~n~~=s~lG~v~r~~v~n~~
1

êa Reoública de cabo Verde, em Brasília
a 07 C!e fevereiro de 1 979.

30 .lO .79

.

?ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 lB/79
1

~~~~~a~ã~e~~t~~ai~;o~~ ~e A~~~!:~~~~ ~~-~r~

30 .10. 79

1972, co:.c2u:Ldo entr.!!: o Goverrio da Repúblic
Tede:-~:t:iva .do Brasil e o Governo Militar
da
P,<!!;oÚblica Federal da Nigéria, em. Bra.:silia, é
10" c!e janeiro de 1 979.
__

I.
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o;..T.; oz

RZLAiOR

DtSA OA

RECE:21M!:.NTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

Senador A1oysi
Chaves

4.10.·79

i;E~;:~~;~;~"i;.~~:,~:f~~=;;~d~~r~I:~
·

~~~a ~!":f~~~!b~;~~ t·~~i~=~~rsos

04 .lO. 79

CC~C!..U:S~O
OA
COMiSSÃO

I

Pela aucl~ência
do .1-!inist'éiro
da Educação

dã União

6067

Sábado 17

\

I
!

opa-lj
I

}.p::-ova
recer,
18.10.79

e'-l.

/n:-:-o:-: Ser.:al!o::.-" Nelson CarnGir'O

I

m: LEI -DO s-:t!·:ADO 1'19 26'7,· de 1 979
::.:.:..~<:. sobi-e a obri.f.ato::-ieóat!e' (fe cons"h'uçã • 04.10.79

1 ??.::.;'~'!'0

_

Senador Adal-

014-.10,79

FA\IDRÁVEL

Ap::-ova pa~e-

-;=_~ -~-~s_;_~_;_i1_~_._~"-·n_·~- ~-n~-:_·~-~ _ ~_:_·~-~- ~-f_;~-~-·~-u0_~_i_~_!~ - - - - - i-b-e-r<-O- Se-n-a- -/- - - - - /- - - - -~ ::·,~~"~1

::-.o:!..:.ç~O Ca t!!Úda.de existe.'\te .
.4.:r::c:-: Se-Y.llC.or Gas"tão XÜller

.. __

1 ??.:::J::::To

~~~---~--__;

D:S LE:( bO SENADO NY 189, de 1 9 79

. tispÕi:! SO!l:'e ã transferência dª m<;~._trfcula
; Ce univerSitirios servidores pú!:llicos es1 óuais~ na forrr.a que especifica.

j

27.09.79

Senador .Evelâs"o

Vieira

•

2.10.79

·

Auo::or: Se!lador Nelson Carneiro

1

DATA Oé
P.SCS9•ME~TO

NA CO:v.ISSÃO·

PROJETO DE LEr DO SENADO lJ9 155, de 1 979
: k:'esc.enta dispositivo à Lei n9 5 692, de

I

27,09.79

~ ll Ce agosto de 1 971, que fixa di:retri:tes
j e
para o ensino de 19 e 29 graus.

RSLATOR

OATA DA

OESIGNAOO

DISTRIGUIÇÃQ

Senador Tarso =12.10.79_
Dutra

bases·

Autor: Senador Nelson Carnoziro

_jl

·~i--------------------~-----11------1
979
0
:::;::

,::"~: ::.::: : ~:~f:~,~~

de

lD-10 .79

~

CO:-.'CL\.!2,':.0
DO .:'A?:SCE~
00 RELATOR

CO.'·-ICLU.S..;O
DA

03S:R'i;..=:z;:.s

CO~.~;SSJ..O

_.:.__.:.__.:.__-1·-------+-----------i

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

Senador Adal- 16.10.79

I

_"·-·
e_t_e_o-ro_l_o_g-is_t_a_e_"'"d_á_o_u_t_ra-s-pr-.o-v-i-dê-n-o-ia-s- - l- - - - -~-b-e-rt-o- S-en-a- ~- - - - ~- - - - -~·_j'
~"'- ""'"'"'

S[NTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Reuniões Ordinárias _ _ _ _ _ _ _ _~-------- U
Reuniões Extraordinárias
Projelos relatados ----------~--~~--"-"'-'--- O~
Projetas distribuldos
O5
Projetas ern diligência----------------~~
Oilcios recebidos -------------------'--~~~
Oficias expedidos
Pedidos de vista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emendas

apresentadas--------------~~---

Subemendas apresentadas
Substitutlvos
?rojelos de Resolução
Declarações de voto------~---------
Comparecimento

da

autoridades -----~-----

Votos com restrições---------------~------
Gonvites e,cped!dos _

arasflla. em

31 de outubi'O de 1 979,

_________

~
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CO::IIISSJ:O DE FINANÇAS
RELATóniO CORRESPO~"DENTE ,\ú M~S DE

DE 1979

OUTUBRO

PRESIDENTE: Senador CUt,"IIA LIMA
ASSISTE~TE:

Carlos Gu5.lherme t:·onseca

RELATOR
DESIGNADO

N::JMERO E EMENTA

P~OJ':CTO

I

DATA DA

OIS·
TRIB!JIÇÃO

I
,

CONCLUSÃO
DO PARECER
rlO REI.ATOR

GONCI.USJ.O

DA

COMISSÃO

DE LU QO SENADO NQ 178/76 _____ _

hcrescenta parágrafo Onico. ao ai:'tigo 34 da
L.:! i Conplenentar nQ 11, de 25 de maio
de
1971, estabclecando prescrição quinquenal P.:t
ra as impo·rtãncias devidas ao FONRURl\L.
·-

04.10.791

Senador

08.10-'. 79

J'...LBERTO

SILV."'.
I

i
?:\'JJZ::TO D~ Lti D:J SJ;;!:.:;.DO t:9 '2,57/76
::ã nova ree.ação ao§ 19-do a~rt. 457 do Decr.!!
to-!.ei nQ 5.452, de 19 de maio de 1943. (Consol.Ídação das Leis do Trabalho) .

08.06.79.

senador
TEOTONIO

Favorável

ll.i:"6.i9

Aprovação do
parecer, em
31.10. 751

VILELA

I

I

Nú:V.~RO

E

~::f·.1ENTA

DATA DE

AELATOrt

~~Cá~~~~rg
OESIGNAOO
~P-RO-JE~M~DE~L-E-I-DO-.S-E-~-DO--N0~1~9-V=n~----o~-----~--------

I

Visa a.-nParar Q. cUltura artística popular a~~~~~i:: .. b~ndas de músicas e dá outras pr2

07.08.79

Senador

!I

DATA DA

OISTFHí3UIÇÃO

10.08.79

JOTAIIY
MAGALHÃES

COXCI.U-SÀO

DO ?.;?.ECE~
00 RELATOR

F'avorável ao
projeto, nos
termos da eme

CO:-!CI.USÃO

DA
COMISSÃO

Aprovação do
parecer; em
25.10. 751

da nQ 1-CCJ

P::\OJt::'l'O DE LEI DO SENADO N9,i39(7.8-C0!1PkEM ..~

io.crescenta. parágrafo ao art. 49 da. Lei Com?le.~:ntar n9 26, de 11 da l!letembrb "dQ 1975.

23.10.79

Senador

24.10.79

AFFONSO

Cl\MARGO

.?RO.J=:TO OE LEJ; DO S.&NADO N9· 66/7:~

Acrescenta dispositivo i Consolidação das
Leis do '!r.!.ba1ho, para o fim de assegurar e_s

;:b!!~i:;:ç~~o~;:~f~i!~ ~~~~~!~~ :=r:~~~:;

.:!os.

24 ~ 08.79

senador
JUTAHY'
MAGALHÃES

29.08. 79

Contrário

Apr~vação

do
parecer, em
11.10. 79

OBSERVAÇOES

Novembro de 1979

PROJE?O _P!:"'·~~I

DIÁRIO DO CON-GRESSO NACIONAL (Seção 11)

ºº'

DATA DE
REC!:SI,V.Eó•!TO
NA CO:V.ISSÃO

RELATOR

DATA b.A.

OES!GNADó

DJSTRJSI.J!I;ÃO

Sábado 17 6069

CO"XCLUSAO
DO ?.;?,EC~R
DO RELAtO.=!.

COXCLUS;.o
OA
COMISSÃO

StNADO N9 76/7fl

Inclui entre os benefici.;J.dos_pela tei
N9
6.554, de 21 de agosto de 1978, nos termos
do diploma; os Hin.tst.ros Togados, os Ju!i:es
Auditores Subst.itutos da Justiça fHlltar e
dã outras. proVidências.

2-3.10.79

Senador

24.10.79

JORGE
KALUME

II
!

PROJE'Z'O DE LEI

00 SENADO N9 1.3 V7 9

Zquipara os professores de d~ficientes auditivos .aos habilLtados em magistério espe
cial de exc:epcionai s.
-

27.09.79

Senador

01.10. 79

Favorável

JUTAHY
MAGALHÃES

Aprovação do
parecer, em
25.10.79

~

'

?ROJZTO DE L~:t · b!Q SF;l{;WO lli:'_

20iiJ79-D_F

DispÕe s~bre a implanta~ão do Grupo-Direção
e. Assistencia Intermediarias~ do Plano
de
C!a.ssifi.cação de Cargos do serviÇO CiVil do

Distrito Federal,. ·e

d~

20.09. 79

outras providências.

R~.·g~~~~;~TO I

NA CO:V.ISSÃO

PROJW'O DE LEl 00 S.t.NADQ ~9

Senador

01.10. 79

MAURO
BENEVIDES

RELATOFI.
O€SIGNADO

DATA "DA
DISTRIGUJÇÃO

CO:-.!CLUSJ~O

DO ?.:.?.:!CE:~
DO R€LATOFI.

cox~~s,;o I oasE~';;_~!::S
COMISSÃO

.2,loj,f--

Institui ·a correção z:nonetãria sobre os títu
los· ae divj.da e certa, judiciais au extra ::=.
judiciai.;.

20.09.79

Senador

01.10.79

Favorável

Aprovação
do parecer, em
25.10.79

01.10.79

Favo,râvel

Aprovação do
parecer, em
23.10,79

AFFONSO
CA>II\.RGO

PROJETO OE LEI_ DO SENJ>,DÇI__ N9. 23.t;,/_79_-0.§'

Fixa os va-:l:ores de retri~uição dé empre~;s
Ç!as Categorias Funcionais dé BiÕlo;:ro, Tec• nico de Turismo, TécniCo de Educaçao F!sica e Desportos. e de Agent·e de Turismd~- do
Plano de Classit'icação de cargos iflstitu!do pela Lei n9 5.920, de 1·9 _de setembro de
1973.

20.09,79

Senador
VIr:ENTE
VUOLO

*****lt*
Redistribuido
serrador
-

23.10. 79

JUTAHY

!>JAGALHÃES

PROJETO OE I,.EI PQ Sl>UADO N9 2S-1./79;_Di:-

Acrescenta nivel ã esc;~;la de vencimentos'
Cos cargos c:-.1 comissão "entCgr:ll-ntes. do Grupo
Direção e Asse.ssoramento Super.io:res, f?rcvis

i:~~o a~;-·1~~3~a c~~! ~r~~ O~ ~~;s~~ d~~

Tri:O<lnal de Contas do Distrito Federal •e dá:
outras providências.

22.!0.79 .

Senador

22.10. 79

Favorável

Aprou:ação do

HENRIQUE DE

par~cer,

!J!r. ROC.QUE

23.10.79

I
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Nú~!;Ro

E 9-~EI\'TA

DATA Do

A=CEBIMENTO

I

ReLATOR
DESIGNADO

NA COMISSÃO
?:C:~Ji::TO

II

DATA DA

OISTRI6UIÇÃ0

Novembro de 1979

CO:-.:CLUS.!.O

CO:-.!Cl.USÃO

DO ?ARE:CE::\

DA

00 RELATOR

COMISSÃO

oas:!i.'J;.~eEs

I

OE LEI__®_ SID';11,00 l.:'Q 208/79

Dispõe sobre a- rcrnurierçaõ profiSsioD.!il ml:n1
:::a dos engenheiros, crguitetos e engenheiro
agrônomos e dá outras providências.

senador

23.10. 79

24.10. 79

T.i\NCREDO
NEVES

I

PP.OJETO DE LEI Oh CÂi·U\.RA NQ 78/79

I.:.clui programa de melhoria de CQp4ições de
habitabilidade dos trabalhadores nos projetos de financiamentos agropecuãrios.

27.06.79

28.06. 79

senador
ALBERTO
SILVA

Favorável ao
projeto,. com
as emendas 1

• 2-CA

~

Aprovação do
parecer, em
11.10. 79

I

3-CE

I

I

_j
PRCJ":!:TO O~ !..EI DA Ct.!!ARll. ~~Q 85/76

::lispõe sobre pensões a dependentes de servidor público no gozo de dupla aposentadoria.

1'-:C:-!.SRO E !:MENTA

18.04.79

DATA OE

RECESIMEi'!TO
NA CO:.I.!SSÃO

Senador
ALDER'l'O
SILVA

I

RELATOR.
DESIGNADO

19.04. 79

I

DATA DA

' O~STA!SUIÇÃO

Favorável

i

Aprovação do
parecer, em
11.10. 79

CONCLUSJ..,O
DO ?A?.EC2::1
DO RELATOR

CO:.!CLUSÂO

oas~q,·;;..ç~::s

DA
COMISSli.O

I

PROJZTO___ D__E:_ !._E~ CÂa.i\Rll. NQ 23/77

l..ltera a redação do art. 147 do Decreto-lei
n9 .s 452, de 19 de maio de 1943 {Consolidação das Leis do Trabalho) •

01.10.79

senador
RJ\HíUNDO

08.09,79

I

09.10. 79

I

~~~;~;E
RedistriE'uido
Senador
HENRIQUE DE
LA ROCQUE

I
I

PROJETO DE !._E;I__ OA_ CÂi·U\P.A N9 31/77
Fixa em seis horas a jornada d.i,ária de trabal~o n.o_s _serv_j,çolii de coc;.ucria e ·bateria de
fornos e detC:lrmina outras providências.

01.10. 79

Senador

I

08.09.79

AMARAL

li

PEIXOTO

II

I

'

PROJETO DE LEI Dl1.. C.."iHARA N9 81/77
Atribui ã 'T:E:LBRÁS ou a suas subsidiárias a
incur:'.bência de elaborar_ as list'as telefôná_

cas.

i

I

27.09.79

Senador
TANCREOO
NEVES

01.10.79

Favorável ao
projeto,
forma do SUbs
titutivo da E
com adoção da
Subemenda.s da
CE.

na

Aprovação do
pare-cer, em
23~10. "l9

!
!

!I

I
!
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Nú~!.E.:RO

E

!;M~NIA

DATA DE

RECESJMEi·!TO

NA COMISSÃO

?ROJ:tTO DE LEI 01\ CÂl-IARA N9 104./77
Acrescenta dispositivo ao artigo 10 da Lei
nQ S '107, de 13 q_e setembro de 1966,
que
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço·.

27 .09. 79

ACLATOR

COXCLUSÃO

DESIGNAD-O

Senador

01.10 J79

CO.'!CLUS~O

DO ?,;_?.E:C;!Z'I

DA

DO RELATOR

COM!SSAO

Favorável

AMARAL

Aprovação do
parecer~
em

PEIXOTO

23.10.79

_j

j

PROJETO Dt: LEI DA CÂ.t·1ARA NQ 83/,78
Acrescenta novo item ao _parâgrafo 39 do aJ;"t
10 da Lei n9 5 890, de 08 de junho. de 1973,
c::ue altera a legislação de pJ:'evidência
cia1, e dá outras providências.

Sábado 17 607~

01.10. 79

Senador

JOS~

08.10. 79

RICHA

~'~.-1-- I - , . . . - - - - J - - - 1
I

1..,---------,.

PROJETO _PE ,LJ;;I. DA Cfu.1l\.Jt.ZI. NQ _$l_QQ_8

Cria a Co::~isSãO tilatêÜca Brási112ira e de-

09.03.79

tecnina outras providências.

Senador

20.03. 79

Favorável

AI•1.\RAI:.
FURLA.N

***Ir***
VISTA AO SEN.

21.06,79

Aprovado pare
cer contráriÕ
do Sen~Affon
so ca.margo, e
04.10. 79

Voto ve®ido J
em separado 1
do Sen. Ama- 1
ral Furlan
!
I

AFFONSO CAMAR
GO
-

I
I

L-----------------------------------~~--------L-----------~--------~----------~-----------L___________c!

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRJí3UIÇÃO

CO;\!CLUS!-.0

CONCLUSÃO

DO ?f.?.EC.2R

DA

DO R!,;I.ATOfl.

COMISSÃO

PROJETO OE LEI DA- CÃi.·tARA N9 20/7:9

=·lodifica o art. 59 do Decreto-lei n9 55, de
18 .de' novenbro de 1966, que "define a pol!ticA nacional de turismo, cria o Conselho
Nacional' de Turismo e a Empresa Brasileira
de 'l"urismo, e dá outras providências.

PROJETO DE L;!:I DA ÇÂl·~\RA N9 3_6/79
Altera a redação do art. 99 da Lei 6 439, d
19 de setembro de 1977, que "ins~itui o ;S'i,s
te;r,.s :.:acional de Previdência social e dá oü
tras providências.
-

?ROJETO DE LEI DJ\, C$J·IAM N'õl 46/79
Autoriza a permuta dos imóveis que menciona,
situados no !-!uniclpio de Porto Ale9're, Esta.:.
do do Rio G::ande do Sul.

23 .10. 79

Senador

24.10.79

SALDANHA

DERZI

01.10.79

senador

08.10.79

JORGE
KALUf.lE

29.06.79

Senador

06.08.79

Favorável

Aprovação do

PEDRO

parecer~

SIMON

25:10.79'

em

n

oass;•;>_.X.""

I
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NC:~ERO

DATA 01;
RECESIMEi•!TO
NA CO~ISSÃO

E S:MS'NTA

RELATOR
DESIGNADO

I

!

DATA 0,,
OISTAI6U!ÇA.O

I

COi\CLUS:..O
DO PA?.ECE!i
00 RELATOR

CO~CLU5ÃO

Favorável ao
!?rojeto, com-

Aprovação do
parecer, ~

emendas n9s.
1,
3, 4 e
5-CF.

23.10. 79

O>,
COMISSÃO

PROJETO DE LEI DA, CÂHAP.A NQ 50L79

Ratifica sem Õnus a Lei n9 6

597~

de 19 de

09.08. ;g

dez.e::tbro de 1978, que "estima a Receita e
!'ixa a Despesa da União para o Exercic!o
financeiro de 1979.

Senador

14

.os. 79

MAURO

BENEVIOES

''

I

OBSE:=.'iA';t.ES

I

i
II
I

I
PROJ~ DE LEI DA Ck-U!.RA N9 54/79

oã nova redação ao artigo 124 do Decretolei n9 200, de 25 de fevereiro dê"l967.

31.08. 79

Senador

12.09.79

Favorável

PEDRO
SIMON

Aprovação do
parecer, em
23.10. 79

I

I
l

I
PROJETO DE LEI DA <::Â!'l1\RA N9 61,!79

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Minis
tério da Educação e Cultura o crédito espe=
cial de Cr$9. 260. DOO ,00 {nove milhÕes, duze
tos e sessenta mil cruzeiros) para o fim que
especifica.

27.09.79

do
parecer, em

JONIOR

lLlO. ~9.

Senador

01.10. 79

Favorável

Apr~vação

L0~1AN~O

i
I

!
l

I

I

!

NO~!.ERO E EME!\.'TA

CAiA

D~

RECESt.V.E~!TO

NA COMISSÃO

DE LEI D~ CÂ,"l,A.RA N9 70/7';1
Autoriza ·O Poder Executivo a abrir Créditos

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRiaUJÇÃO

CO:\:CLUSAO
DO r>;.?.EC'ER

CO:>!CLUS;!.O
DA

DO A!;:LATOR

COMISSÃO

?~O.JE~O

04.10.79

Senador

08.10.'Z9

Favorável

S.ALDANHA

;~:i:-~~~5~~g~o~~~. ~e ~i ~~t~:s c~~;;idã~~i~;
1

1

Aprovação do
parecer, em
23.10. 79

DERZI

PROJETO OE LEI DA C1i.'1Al1A N9 71/79

Autoriza a doação âo Departamento Nacional
de Obras de saneamento do TerrenO- .caue menciona!, situado no Municipio d~ Porto Alegre, Estado do lt1.o Grande do _Sul.

08.10.79

RA:;:MUNDO

PARENTE

OF!CIO "S" ~l9 20/79

Do sr. Prefeito do Mun).c!pio' de são Paulo ..
solicitan~o autQr_:L;;:"!,ç_ãç do Senaeto Federal,
para eontrat.!l.r e:nprêstirno e-xterno no valor
ele US$40.000 1 000.00, destinados ao prossec-ui~ento das obras do tramo leste da linha
Leste Oeste do t>letrô paulistano.

Senador

·o3.09. 79

-

Senador

03,09.79

F URLAN
**ltltltW

Redistribuido
senador

RAIMUNDO

PARENTE

11.10.79

.Favorável ao
projeto .. com
emenda n9 l-C

Aprovação do
parecer, em

Favorável ao
projeto, na
forma do pro
j e to_ de Resõ
lução que aPr
senta.

Aprovação do
parecer, em
ll.i0.79,

23.10.79
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Nú:A5RO E :!MENTA

DATA

o~

RECE:SIME.~TO

I

NA COMISSÃO

OF!CIO "S" N9 24/79

Oo sr. Governador do Estado de são Paul6,so
licitando autorização do senado Federal, pã
:a contratas e:npréstimo externo no valor de
OS$ 80 1000,000.00, destinado ao desenvo1virr.ento das obras de construção da Linha Leste-Oeste do l.fetrô.

17.09.79

I

RELATOR

II

DATA nA

co:-.:cLUsJ.o

CO~CLUSÁO

Favorável ao
projeto, na
forma do Pro
jeto de Resõlução gue apr

Aprovação do
parecer, em
27.09.79

6073

DO ?A?.E.CSR
DA
DO A!;LATO~
COMISSÃO
--------+------1---------1---------1-------~
Dt=SIGNADO

DISTRISU!ÇÃO

19.09.79

Senador
TANCREDO

NEVES

s~nta.

OF!CIO "S" N9 26/79

oo Sr. Governador do Estado de Santa Cata:ri
na, solicitando autorizatt:ão do Senado Fede=
ral, para contratar ernprestirno externo no
0

~~~~~ ~= ~~;~~

16.10. 79

Senador

17.10.79

MA ORO

': ~~~~;~~ 'p~~;I~ã~~o:. exe-

BENEVIDES

*******

Redistribuido
Senador

24.10. 79

Favorável ao
projeto, na
forma do Pro
jeto de Resõ
lução qUe a=
presenta.

Aprovação do
parecer, em
25.10. 79

Favorável ao
projeto, na
forma do Pro
jeto de Resõ
lução que a=
presenta.

Aprovação do
pa:recer, em
2S.l0. 79

COi'.:Ct.USt..O

CONClUSÃO

J\FFONSO

CAM1\RGO

or!cxo

"S" N9 27/79
Do S:r. Governador do Estado do Pa:raná, solicitando autorização do Senado Federal, para
co:;.tratar o:=T.lprésti:no externo junto. ao BANCO
r:;T;::?..n:·tER!Cru;o DE DESlTh"VOLVIHENTO -BID, rto
vala:- Slobal de tls$61,000,000.00, com aval
do Tesouro Nacional, para aplicação no · l i
Progra::~a de Rodovias Alimentadoras do Estado do ?araná.

N0~1ERO

E EMENTA

17.10,79

Senador

22.10. 79

Jos!:

RICHA

DATA OE

REt.AT()R

fi2CESIMEi~TO
NA CO~JSSÃO

DESIGNADO

I

DATA DA

DISTR!aUIÇÃO

DO p,;?.EC?:R

DO RELATOR

OF!CIO "5" N9 30/19

Do Sr. Governador do Estado do Rio Grande d
:.;or.te, solicitando autorização ao Senado Federa!, pa.ra contrat:ar empréstimo externo no
valor de USI 20 milhÕes de dólares, destina
do ao financiamento de projetes de priorid~
de para o i!stado.

23.10. 79

Senador
JESSF:
FREIRE

******
Redistribuido
Senador
SALDANHA

24.10. 79

Favorável ao
projeto, na
forma do Pro
jeto de Resõ
1ução que a=
presenta.

********
31.10. 79

OA
CQ,11.!SSÃ0

...
I

I

!

OFÍCIO -"S" N'? 32/79

25.10. 79

Senador

I

Aprovação do
parecer,
31.10. 79

CERZI

Do Sr. ÇJovernador do Estado de Alagoas, solicita:'ldo auto:rização do senado Federal, pa
ra contztatar empréstimo· externo no valor dC
até üS$25,000,000.00, destinados ao Progra::ta de Desenvolvimento do Estado,

CSSEfi'i;.>;tES

Favor~vcl ao
projeto, na
forma do' Pro
jeto de Resõ
lução que
presenta.

2S.l0. 79

TEO'I'ONIO
VILELA

a=

Aprovação do
parecer, em
31.10. 79

I
I
I

i

!
ii

.

!
l
j

I

I

i

SIN'I'ESE DA COMISSÃO

PROJE'I'OS RECEDIDOS •••••••••••••••••••••••••••••• • • • ••• ~ • •
PROJETOS DIS'I'RIDUIDOS ••••••••••••••• , •••••••••• • • ~ • • • • • • •

16
21

PROJE'l'OS .APROVADOS ••••••••••••••••••••••••••••• .- •••••• • • •

24

VOTO El:.f S.El?ARADO ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• • • •

O~

Brad.lia, .31 de outubro de 1979

6074

Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçüo II)

COl\IISSAO DE

Novembro de 1979

LEG!SLAÇÃO SOC!AL

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO M~S DE outubro

DE l!l 79

PRESIDENTE:

SENADOR LENOIR VARGAS ( Vice-Presidente, no exercício da Pres:idência

ASSISTENTE:

LEILA LE:tVAS FERRO COSTA
DATA DE RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 178/}ó - COM -

22.06. 79

PLEMENTAR
~a

.1\ Comissão

parágrafo únieo ao _artigo 34

da Lei Complementar n9

11~

p/ aprecia

de 25 de maio

DATA DA
O!STR!BU!ÇAO

RELATOR
DESIGNADO

22.06. 79

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

FAVORÁVEL

CONCLUSÃO
OA
COMISSÃO

08SERVAç0ES

ã

SENADOR FRAN-

EMENDA n9 1-

CO MONTORO

l?LEN1i.RIO

APROVADO
em 04.10. 79

a emenda d

de l 971, estabelecendo p:tescrição-·qUitiqücl!'Plenário d
nal para as importâncias devidas--ao FiJNRUnQ

RAL •

l

...
PROJETO DE LEI DO SENADO N9

10~/78

04.09.79

DATA OE
RECESIMEi.JTO
NA CQM1SSAO

NúMERO E EMEI\.'TA

SENADOR NEL-

11.09.79

SON CARNEIRO

Acrescenta parágrafo único ao artigo 476,
da CLT

PROJ"ETO DE LEI DO SENADO N9 7!L79

23.05. 79

Ri:LATOR
DESLGNADO

FAVORÃVEL

APROVADO
em 04.10. 79

I

1

DATA DA
DlSTAlBU!ÇÃO

CO~CLUSA.O

CO~CLUS;..Q

00 ?AP.ECE~
DO RELATOB

COMISSÃO

24.05. 79

FAVORÃVEL

OBSE?.'/A';~!S

OA

SENADOR MOACYR DALLA

APROVADO

Restabelece a autonomia dos Sindicatos de
em 04.1:0.79·

estivadores na distribuição de _e_ncarregad s
de. direção e chefia nos Serviços de carga
e descarga, revogando o art.l8 do Decre-

I

to-lei n9 5, de 04.04.66"
PROJETO DE LEI DA CJ\MARA NQ 56[79
Acrescenta parágrafo único ao a.r~igo l l

23.08. 79

vada pelo Decreto-lei n9 5 452, de 19
maio de l

SENADOR MOACYR Dhl.LA

da Consolidação das Leis do Tr~balho ,apro

POR AUDltNCI
11.09.79

PRELIMINAR DA

APROVADO

I

I

em 04.10.79

CCJ

I!

de

943

I

!
PROJETO DE LE! DO SENADO N9 43t:::79

26.06. 79

SENADOR HEN-

POR AUDitNCIA

RIQUE DE LA

PRELIMINAR

ROCQUJ;;

28.06.79

DA CCJ

i
;

APROVAQO
em 04.10. 79

I

i

i

i

I

!
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DATA OE
RECESIMENTO
NA CO~!SSÃO

Nm.1E:RO E EMENTA

I

II

R2:LAT0<=1

DATA OA
, OISTA!BU!ÇÃQ

DESIGNADO

Sábado 17 6075

COXCLUSAO

oo ?.;?.:::c:::R
00

R~LATOR

co:-.:ctus~o

O>.
COM!SSÃO

I

o~s.:s.•i..:..-;c::s

i

i

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 12 0/_77
Estabelece .tlOrmas reguladoras do trabalho

27.09.79

I

SENADOR JAI-

I

04.10. 79

SON BARRETO

avulso no meio rural e dá outras providên"'
cias.

!

I

!

PROJETO DE LEI nA CÂMARA N9 141[77

SENADOR JUTA-

Dispõe sobre o trabalho do excepcional nas

HY MAGALHÃES

oficinas protegidas e em trabalho competi t! 11.10.79

I
18.10. 79

PROJETO DE LEI DO SENADO

i

_j

vo

!
I

24f_7 8

:

oã nova redação ao artigo 227 do Decretolei n9 S 452, de 19 de maio de 1 943 (CLT)

i

SENADOR JUTA-

27.09-.79

fi!(

!

04.10. 79

MAGALHJI:.ES

I

I

DATA DE
AECES!MENTO
NA COMISSÃO

NOM::RO E EMENTA

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 l08l78
Dispõe sobre aposentadoria especial,

RELATOR
DESIGNADO

I

I

DATA DA
OJSTR!BU!ÇÃO

SENADOR MARCOS FREIRE

•o•

18.10. 79

COXCLUSÃO
00 ?A?.EC~i"i
DO AELATOB

co:-.:cws;;.o
DA

COWSSJ..O

I

!

OSS!;F;'i..:!;C.:::S

i

~

I

I

vinte· Mos de serviço, para os trabalhado-

I

!
I
:

10.10. 79

r~s em cerâmica.

'

!
PROJ~TO DE LEI DO SENADO N9

147 [78

Acrescenta parágrafo único ao ar·t;.39 da

Lei n9 5 859, de 11 de dezembro de 1 972

27 .09. 79

SENADOR NELSON CARNEIRO

ii

04.10.79

iI
Di nova redação ao art. 472 e seu parãqrafo primeiro do Decreto-lei nQ

19 de maio de 1 943 ( CLT )

'

SEUADOR RAI-

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 JOJl78

MUNDO PAREtiTE

5 452. de
15.10. 79

18.10. 79
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I

NO~ERO E EMENTA

DATA DE

RELATOR

NA CO:./o!SSÃO

C::SJGNAOO

RêCESIME~lTO

PROJETO DE LE! 'oo SENADO NO 13,!79
Dispõe sobre a concessão de aposentadoria
especial ·para o comerciârio~ na forma qUe

especifica.

I

DATA DA
DISTRiaU!ÇÃO

Nol·embro- de 1979

DO P.;?.::C:::::t

CO:-.!CLUS~O
!);.,

DO R:::LATOR

Cm.t!SSÃO

COXCLUShO

I

i

oss:;:r..·;..::-~=s

I
!

04.10. 79
04.10. 79

'

SENADOR HUMBE

TO LUCENA

PRÓJETO DE .LEI DO SENADO N9 9802.

Em 18.10. 79

REDISTRIBU!DO

Altera a redação do art. lJO, da CLT.

04 .. 10.79

SENADORA EO-

04.10. 79

AO SENADOR

NICE MICHILES

FRA."l'CO Z..lO:-iTQ'
RD

e

em

25.10. 79 rs:listribu:l:do ao .!!ler.
CU•,r'"C

i

PROJ'ETO DE LEI. DO SENADO N9 149[79

!

Altera os artigos 76 e 81 do Decreto-lei
n9 5 452, de 19 de maio de 1 943

(CLT}

27.09.79

I

SENADOR ALOY-

SIO CHAVES-

04 .. 10~79

I

NO~~ERO

E EMENTA

DATA DE
RéCE.SJMENTO
NA CO:V.ISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CO;'>.!CLUSJ..O
DO ;:>.;?.EC=:R
DO RELATOR

CO;'>.!CLUS.:.o

DA
cm.~JSS.\O

I

I

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 154/79

27. 09.'79

SENADOR JAISON BARRETO

oas~:=:;;,-;e~s

II
I

Dispõe sobre o adicional por tempo de ser
viço para os trabalhadores avulsos

i

II

G4.M.79

I
!
'

i

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 156,!79

I

Institui o seg-uro-desemprego e determina
outras providências

04.10.79

SENADOR HENRIQUE DE LA

i

04.10.79

i

ROCQUE

I

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 181/79
Modifica a redação dos artigos 149 e 150
SENADOR RAI-

da CLT, estabelecendo regime especial de

férias aOs éinbarcadiços de unidades nler cantes utilizadas de ba'rra a fora

27.09.79

UNDO PARENTE

04.10. 79

I
;

Novembro de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II}

DArA DE
AECE:SIMEh!TO
NA COMISSÃO

t..:mt.E!=tO E EMEt..:TA

RELATOR
DESIGNADO

I
I

Sábado 17 0077

e~·'~

DATA DA
DISTRIBUIÇA.O

C01-:CLUShO
DO P.;?.~CE::1.
00 R!:LATOR

--

CO:-.!Cl.UShO
DA
COWSS.!i.O

II

oas::wr.-;c=.s

I

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 l!l6l79
Insti~ui o

salãrio-m:!:nimo profissional do

Técnico em Contabilidade de 29 grau e dá

27.09.79

outras providências.

SENADOR MOACYR DALLA

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 187t_79
Revoga o § 39 do art. 899,

o

:J

\
1

l

i

i

l

art. 902 e

seus parágrafos, e modifica a redação da
alínea

"F"

!
I

do inciso I , ~o art.702, da ali

!

nea na•• do art.896, da CLT, bem como do ar
99 da Lei n9 5 584, de 26 de junho de 1970

27.• 09;. 79

i

04.10. 79

SErlADOR NEL-

i

SON CARNEIRO

'

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 215l79

j

~

Estabelece critério para a concessão de adicional .. de insalubridade aos trabalhadores
e dá outras providências.

27.09.79

1

SENADOR JES-

St FREIRE

;'

04.10.79

I
!

t..:0~1EAO

E EMENTA

DATA DE
AECESIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

I
I

DATA DA
DISTRJZUJÇÃO

CONCLUShO
"COM!SSAO

DA

OBS!:.~·;~.o;,;:.;:s

i\
i

PROJETO. DE LEI DO SENADO n9 2lc8/79

i

I

Estabe:J,ece a correção monetifriã hõS benef!cios pagos com atraso pelo INPS

CO~Cl.Ust;o

00 ?.;?.ECE::-1.
00 RELArOR

27.09.79

I

SENADOR HUMBEEq
TO LUCENA

04.10. 79

I

i

i
''

I

PROJETO DE LEI DO SENADO ~ "227/79

I

Dispõe a respeito d.o a.diciorial 4e. 50\ pago
por horas extras que excederem de 06 por
semana ou 2 4 por mês, aditando parágrafos
ao art .. 59 da. CLT-Decreto-1ei n9 S 452, de 27 .ó9. 7,
19 de maio de 1 943.

!I

SENADOR HUMBER'l'O LUCENA

04.10.79

I

I

PROJETO DE LEI 00 SENADO n9 236/79
Revoga o art. 26 da Lei n9 6032, de 30 de
abril de 1 974, que dispõe sobre o Regimen
to de Custas da Justiça Federal

27.09.79

I
I

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES

04.10.79

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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DATA DE
AECESIMENTO
NA COMISSÃO

NO~tSRO E EMENTA

I

REt.ATOM
DESIGNADO

DATA DA
OISTRI3UIÇÃO

Novembro de 1979

co~ct.us.:.o

CO:\:CLUSAO
00 t'AP.E:c-;:;;.::
DO RELATOR

DA
CO:.l!SSh.O

I

I
II

oaS2:'i'.l;..;c;~s

i
!

I

I

PROJETO DE LEI bo S!:NADO N"9 243!79
Autoriza o saque -des c;!epÕsitos do FUndo

de Gárantia do Tempo de Serviço, para paqamento de anuidades escolares e dá outras
27.09. 79
providências,

'

I

I

_j

SENADOR FRANC

04.10.79

MONTORO

\

ir

:
;'

I
I

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 247t_79

I

SENADOR MAR-

Acresc@lnta dispositivos ã. Lei n9 2800, de
18 de junho de: 1 956, que " criou os Conselhos federal e Regionais de Quimtca, di~
pÕe sobre o exerc!cio da profissão de qu!- 10.10. 79
mico e dã outras providências".

18.10. 79

COS FREIRE

I
I

I

I
SENADOR AAJ:MÚ DO

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 248,(7_9

PAREN'l'E
Regulamenta. o exerc!co da profissão

18.10. 79

de

ma!tre e garçom. e di outras providências.

10.10. 79

I

DATA OS:

NúM!:i:RO E EMENTA

RECE91MENTO

N!l.. CO~\SSit.O

RELATOa
OES!GNAO_O

PROJETO OE LEI DO SENADO N9 250,79
Determ.ina que os empregados de estações
do interior farão jus:

ã.

remuneração cor-

respondente ao regime de prontidão, pelas

S.E:NADOR HEN-

27.09.79

horas que excederem ãs da jornada normal

~

DATA OA

' DISíRTSUIÇÃO

CO.'!CLUS;.o

CO:.:CLUS.!.O
DO ?;.?.ECE'~
00 RE::LATOFt

O>.

C0~.\1SSÃO

I

di:<~positivos

BARRETO em

04.10. 79

18.10 •.79

R:rQUE DE LA

II

dà ConsoliSENADORA EUNICE MICHILES 04.10. 79

PROJ'E':t'O DE LEI DO SENADO NQ 270L79
Introduz alterações na Lei n9 3 207, de

18.07.57, que regulamenta as atividades
dos empregados vendedores, viajantes ou
pracis:tas

04.10. 79

SENADOR ALOY- 04.10. 79
SIO CHAVES

SE~<A-

COR JAIS0:-1

ROCQUE

27.09.79

I

DO AO

PROJETO DE LEI DO SEtol'AOO N9 256L79
dação das Leis do Trabalha

ogs;:;::.•l;..o;o!:.s

REDISTRIBU!

de trabalho.

Modifica e revoga

I

I

Novembro de 1979

sábado 17 6079
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NO~EAO

DATA OE
RECE9/MENTO
NA CO:.,'.ISSÃO

E EMENTA

lI

RELATOR
OESIGNÃOb

DATA DA

DIST;:!IBUIÇÃO

CO~ClUS.'...O

oo p,;;:u::cE"!-\
DO RELATOR

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 38Q9
:estende aos Cirurc;jiões-Dentistas mil i tares
e aos Fa:rmacêuticos :militares os benef!cio:s
da Lei n9 5 526, de OS de novembro de 1968

I
27~09. 79

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 7'U_79

SENADOR JAISON BJ\.RRETO

SENADOR ALOYSIC CHAVES

Dá nova redação ao caput do art. 55 da Lei
n9 3 807, de 26 de agosto de 1 960- Lei
Orgânica da Previdência SÕciaL

~

o9s:::r;..::.-;t::s

o

::J

I
i

18.10.79
06.10~79

,.
PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 252/78-COMPLE~
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar
n9 26, de 11/09/75, que dispÕe sobre o
PIS/ PASEP_, para. o fim de autorizar conces- 10.10. 79
são de emprês:timos s:lmples aos particiPantes do fundo.

ti:O~!.~O

DATA OE
AECESIMENTO
NA COMISSÃO

E EMENTA

J trand.tando em

SENADOR MOACYR DALLA

RELATOR
DESIGNADO

conjuntocom
os PLS N9S
128,153,159comp., 330-Comp
de 1 978 e se
152-Cornple:mentares de 1 979

18.10. 79

l
I

DATA DA
,OISTRiáUIÇÃO

CO~CLUSl-.0

CO~CLUS,.!,O

DO PA?.ECE:l
DO RELATOR

COMISSÃO

OSSE-"\'i.:.ç-1!~5

OA

tramitando
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 128l78

S~DOR

MOA-

CYR DALLA

18.10 .. 79

Determ.tna. gue o pagamento ·do PIS E PASEP
seja efetuado através de cheque bancários

10.10 .. 79

m conjunto
s PLS N9s :§3 ~
159-.Co:mplernentar,252-Comp.,
330-Cornp. ,de.

! i~2=~~~~
9

1 979

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 1S3i:78

trand.tando

-·

iem conjunto c/

Permite aos as~alariado.s a utilizaÇão do
PIS/PASEP para custeio de curao superior
feito pelo prSprio interessado ou por seus

SEIWXl1\
-cm
IW'LA

18 .. 10 .. 79

10 .. 10 .. 79

dependentes

s PLS N'ó'S 128
159-comp1ementar,252-comp.,
330-COIPP • ,de78

!e

PROJE:'I'O DE LEI DO SENADO n9 159[78 -Come.
Dispõe sobre a obtenção de empréstimo simple.s pelos 5ervidorl!:s públicos, dos recursos gerados pelo Programa de Formação do
Patrimônio do serVidor PÚblico (PASEP)

I
SENADOR MOAIUl .. l.e .. 79

CYR DALLA

.18~10 .. 79

so e 152-com

tramitandp em
conjunto com
os PLS N9s
128,153,252Comp. , 330-Com
de 1 978 e50
152 -compl~~
tares de 1979
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Nú~5RO

DATA

E EMI;NTA

o:

AECES!MENTO
NA CO!\'.!SSAO

I

A~LATOa

DATA DA

OESIGNAOO

DISTRIBUIÇÃO

li)

Novembro de 1979

COXClUS:..O
DO ?.:..R!!C~R
DO RELATOR

CO~CLUSÃO

DA

CC!-.1!SShO

tramitando em \

I

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 330 7 B - COMP E

conjunto c/ d'
PLS 128/78, · ,
153/78,252/78J

Estabelece a part.ici};laf\=ão de representantes de trabalhadores e dos funcionários
na administração do PIS/PASEP -DispÕe sobre a descentralização do PIS/PASEP e sua
administração nos munic!pios. Determina q e
os recursos do PIS/PASEP serão aplicados
......-·-·--. ... . ... .
..,_.
.. '
preferencialmente no financiamento. da pro
dução de alimentos, vestuário, habitação
e outros bens de uso ou consUlnP' popular.
10.10. 79

cornp. ,159/78
cOI:lp,fS2/79

I'

--:·-· '·-·-----------_I __ -~·--~---------· ::;:~~~~~-~

- --

I

SENADOR MOA-

I

C'.!R DALLA

I

i

I
PROJE'l'OJ LEI 00 SENADO N9 050/79-coMPLB- 10.10. 79

SENADOR MOA-

MENTAR

CYR DALLA

~z

tramitando em
conjunto c/ os

18.10. 79

o!tJ,terações na Lei Complementar I
de 11 de setembro de l 975, que unificou
o Programa de Integração Social ( PIS ) e
o Programa de Foimação do Patrimõnio do
S,.ervidor Público ( PASEP )

NOM:Ro E EMENTA

PROJETO

l?LS 128/78,

153/78, 252/78
159/78-comp.
330/78-comp.,
152/79-comp.

II

DATA DE
AECE91MENTO
NA COMISSÃO

I

AELATO::t

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CO:-.!CLUS.!.,O

CO~CLUSÃO

DO ?ARECí:í-t

DA
COMISSlO

DO

RELATO~

DE LEI DO SENADO N9 152l79-COMPLE-

I

oss:..=.·J·.:..o;~::s

trm:~i tando

~N'l'AR

I
l

emj

II

conjunto com

Permfte aos assalariados a utilização do
PIS/PASEP para o custeio de curso superior
feito pelo préprio interessado ou por seus
dependentes
10.10.97

SENADOR MOACXB Illiiil!

os PLS nQs: ·
050/79-eomp. ·, r
330/78-eomp. r [
159/78-eomp., ;
252/78-eomp. i

18.10. 79

15308 • !280r

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 208l79

Dispõe sobra a remuneração prof±ssioni\l m!
nima. dos engenheiros, arqui te tos e engenhe
ros agrônomos e dã outras providências.

20.09 .. 79

SENADOR FRAN
CO MON'l'ORO

27.09.79

FAVOR1VEL C/

APROVADO

~MENDA N9 l -

EM 18.10.79

CLS

i

I
i

PROJ'E'l'O DE LEI _DA _c!MA,F/1. N9 4 4L.79

Assegura ao trabalhador o per!odo regular
de férias, ainda quando afastad.o em razão
de acidente de tl:"aba1ho, alteri\ndo o ll.rt.
133, da CL'l'

I'

FAVORÂVEL,

13.06 .. 751

SENADOR

:mm-

RIQUE DE LA
ROCOUE

19.06. 79

no

teJ:mos do SUB
TITUTIVO que
ap:tesenta

~
EM 18.10. 79

I
I

i

!
i

Sábado 17
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Novembro de 1979

DATA DE
RECS:SJMEi•!TO
NA CO.V.ISSÃO

NOMERO E EMENTA

I

RELATOr!
DESIGNADO

I

DATA DA

, DISTRIBUIÇÃO

CQXCLUSAO

DO

p,;;::~:::.:c=:f-1

CO RELATOR

CO!>!CLU3;.Q
DA
cm,,:ssÃO

0!.\SE;:;.•;;.~ES.

i
I

i

i

PROJETO DE LEI DO SENADO n9 166/79

Es:tipul,a prazo paia a conclusão de ;rnquéri
to relativo i apuração de falta grave do e
pregado estável ..

I

I
APROVADO
09.08 .. 79

·PARECER FAVO'

SENADOR JAI_
SON BARRETO

23.08 .. 79

RÃVE.L, com a
ernendan9 1-

EM 18.10. 79

i!

I

i

~ÇJ

PROJETO OE LEI DO SENADO N9 195/78

6081

1

..

Introduz alteração na CLT

i

SENADOR JAI-

29.08. 79
(RETORNA

A

SON BARRETO

11.09. 79

FAVORli.VEL

Ii

APROVADO
EM 18.10.79

COMISSÃO )

I

i
i

;

i

PROJETO OE LEI DO SENADO NQ 197{,79

Acrescenta parãgrafo ao art.482, da CLT,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5 452, de 19
de maio de 1 943

FAVORli.VEL

SENADOR HUMB R

03.09. 79

TO LUCENA

!
i

APROVADO

I

i

EM 18.10. 79

11.09.79

I
''

'

NOM!=:RO E EMENTA

DATA OE
RECESIM.ENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DAi A DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

19-10.79

PROJETO DE LEI DA C!MARA N9 31, de 1 979

COii!CLUS.!..,O
DO PA?.ECER
DO AE!..ATOR

FAVORÂVEL

Retorna ao
Altara. dispositivo da CLT, aprovada pelo
Decreto-lein9 5 452~ de 1 9 de ~aio de

SENADOR

08.06~ 79

sro

~OX

CHAVES

1 943

CO~CLU.SÃO

"'·

CD.'.f.!S$.!;.0

APROVADO
Em 18.10.79

Relator,depois: de ate
di'da di ligê

cia..

I
I

PROJETO DE LEI DA C~RA N9 170/74
Dispõe sobre o exercicio

:N~:~:oRA!:!

da profissio de

motorista de táxi e di. outras providencias

23.10-79

25.10. 79

RETORNA 1i.

_j~~~:~~~· 0~~~
CESIHENTO DE

:
i
1.

:

DAS SOBE."'.E~D,l; f

~-----------------r--~:------·:-----r-----1
1

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 77/79

Altera dispositivos da. r.ei nQ 5 890, de 08
de junho de 1 973, que n'10dificou a legislaçio da pre;,idência social.

23.10. 79

le2aoSub~~
titutiv~.. ~a· i

..

.

25~10. 79

SENADOR
ALOYSIO
CHAVE

~------------------~L---~~----~----~------L------L------'
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Nú~.:!EAO

DATA DE
REC!:SIMEi'!TO
NA CO:O..~ISSÃO

E EMENTA

RELATOFI

I
~

DESIGNADO

DATA DA
OISTRIEiUIÇÃO

co:-:cws;,o

COi'I!CLU.ShO

DO ?;,?.ECE:-1
DO R::LATOR.

COMISSÃO

DA

I

I

03SE"';;..o;e:;:s

PROJETO DE LEI DO' SENADO NQ 036,!78
Dá nova redação ao artigo 224 do Decreto-lei
n9 5 452, de 19 de .maio de 1 943

23.10. 79

( CLT )

SENADORA

25.10. 79

EUNICE MICHI-

u::s

PROJETO DE LEr DO

I

_j

SENADO N9 253/79

Regula a transferência de empregadO regido
pela CLT

23 .. 10. 79

SENADOR

25.10. 79

r:ENRIQUE DE LA
ROCQUE

'

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 255L79
Para efeito de aposentadoria por tempo de
serviço,

ê

considerada data do desligamento

do emprego a da decretação da falência,

ex-

SENADOR

23.1!).79

tinção da empresa oU aju1zamento de reclama

25 .. 10. 79

JUTAHY MAGA-

ção na Justiça do Trabalho.

LHÃES

DATA OE
AECESIMENTO
NA CO:.O~ISSÃO

NúMERO E EMEt\.'TA

RELATOR
DESIGNADO

lI

DATA DA
OJSTR!6U!C:,O

COXCLUShO
DO ?.:..?.::CE::!.
DO RELATOR

COXCLUS~O

DA

I

OSSE?.'i;.';t::s

COM!SSÃO

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 228!:79
Acrescenta parágrafo ao arta 39 da Lei n9

5 107"r de 13 de setembro de 1 966, que ins

23.10. 79

SENADOR

25.10. 79

t i tu i u o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
MOACYR DALLA

viço.

I

PROJETO DE LEl: DO SENADO NQ 180/78

...

Modifica a redação do caput

do·.art. 226

23al0.79

I
SENADOR

tram.i tação
conjunta c/

2Sal0,. 79

o PLS 192/78

CLT

JUTAHY MAGA-

LHÃES

I,PROJETO DE LEI DO SENADO

N9

Altera dispositivOs da CLT.

192,!78
23.10. 79

SENADOB

25 .. 10. 79

tramitação
conjunta c/

JUTJ\.HY Ml\Gll.

LHÃES

PLS 180/78

RELATOR

DATA OE
RECESlM!:NTd

NOMEAO E EM!:l\'TA

~iativa

DE LEI DA

CAMAítA

N9 67/79-d.e in.!

26.09. '79

do Senhor Presidente da República

I

DfS!GNADO

NA COY.ISSAO

PROJETO

Sábado 17 6083
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CO~CLUS.Z..O

DATA DA

DO ~A?.E:C~:l.
DO Fi.E:LA.TOR

OJSTFIJBOIÇÃO

PROJE'l'O PE LEI

DO SEN~ .~'l

COS ·FREIRE

:&&ti:

Lido em. P.le-

_J

I

SENADOR

~

riO$ decorrentes de trabalho insalubre ou

27-09-79

REN'rE

\!

nârio.

CONCEDIDA VI§.I

TA AO SENADOl
HUMBERTO LU CENA

RAIMUNDO Pll.-

vo critério de in!cio dos efeitos pecuniª

I

27.09.79

211,79
20-09-79

I

PARECER FAVOi

dispositivo do Decreto-h!! n9 389,

de 26/12/68, para o fim de estabelecer nS!

oas;:::;'i;_~:.s

DA
COM!SSÃ.O

SENADOR MAR-

oã nova redação ao zlrt. 8ÇI do Decreto-lei
n9 660, de ll de setembro de 1 969

Alt~ra

CO~C!.US;;.o

periculoso ..

EM 18.10. 79

~ SENADOR ORESTES QU~RCIA

I

StNTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

Reuniões Ordinárias
Reuniões Extraordinárias .
Pro/elos relalados --·-·--------~~~~~---- l l
ProJetes dlstrlbufdos -------~--_:~-"-~---- 42
Projetes em diligência ----------~--'-=-"---'-'~ 02. ·Of/clos recebidos ....
Oficies
Pedidos

.0.3

expedidos--------~~---=~~~~-"'

de

Emélndas

vista ------------=~-----'-

!"~presentadas

01

---------------~~~~~~ 01

Subemendas apresentadas ·--------------~---
Substilutlvos Projetes de R e s o l u ç ã o - - - - - - - - - - - - - - - - - - Declarações de voto

~·

Comparecimento de autoridades ---------~----·
Votos com restri-ções _.- · - · - - - Convites expedidos ·······---BrasiHa, em

:n

de outubro de l 979

CO:\I!SS!O DE REDAÇÃO
REI_;ATóRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE"

OUTUl3 Ro

DE 19 79

PRESIDEl\"'TE: S$UADOR DIRCEU CARDOSO
ASSISTENTE: M.aria Ihereza Uagalhães p.ot.t.'-

NúMERO E EMENTA

DATA DE RE·
CESIMENTO
NA COMISSÃO

DESiGNADO

03,10.79

Adalbe.:r:to Sena

03.10.79

Adalborto Sena

RELATOR

DATA

DA

D!S·
TRJSUIÇJi.O

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLIJSJ.O
DA

COW.JS3Ã·J

I

\

1

1

, OBS~AVAÇO;:s •

1

PARECER ~Q 620/79

Rcdação final do Projeco de. La.i do Senado n.
212~ de 1979, que insdt~.ti c.oc.t.:r:tln;iç.ão
sobre o eusto do prêmio dos seguros de vida
aciclelltes pa:sso~tis. para fins de. amparo ;11os
idosos e di outras providência.~:.

I

PARECER N'Q

03.10.79

r.edação final

Aprovado e:a
03,1!). 79

F.edaç.io final

Aprovado e:n
03.10. 79

61.9/7.9

l!tedação f:!.nal do Projeeo de Re.sqll,lçiO n9 67?
de 1979, que autoriza o Governo do Estado do
Rio de. Janeiro a elevar e.:n Cr$ • ••••• ••••••.•
1.200.000.000~00 .. (u.m bilhão e duzentos
milhÕes l!o. cruzeiros) o l:lOntant.e de Sll.!l di:vida.
conBolid&di!..

I
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NúMERO E EMENTA

DA"rA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÂO

RE~ATOR

DATA UA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONClUSÃO
DO PJI.RECER
DO RELATOR

CCNCLU;:jAO

DA
CO:V!lSSÃO

I

PARECER N9 650/79
~edaçio final do Projeto c!e Resolução n9 64,

04.10.79

't'arso Dut:ra

04,10.79

Redaçâo final ,

1\.prov.ade c:n
04.10.7~

de 1979, que autoriza o Governo do Estado de
SaÕ Paulo a realizar oper.::tç'iio de emPréstimo
e~:terco de US$_ 80,000,000.00 (oitenta
mi-

I'

~~~e~ !~m!~~:r:: ~:;~~-:~n~:) Co!::~~~:d~oa ~[~~

I

tropolitano de l'ião Paulo - }IETlt'ô.
I ----------------------1-------l--------l------f--------f!-----~-------:
i
,-

!

PARECER N9 651/79
Reclaç~ fin"-1 do Projeto de Resolução n9 65,
de 1979, rJ.Ue autot"iza a Prefeitura :1unicip.:tl
de Apucarana (PR) ~ elevar em Cr$ ••••• , • , ••
45.207.703?32, (quarenta e cinco· milhÕes, duzentos e sete mil, setecentos e três eruzeiros e trinta e dois centavos) o montante
de
sua di:vida consolidada.

04.10. 79

Adalberto Sen

04.10.79

Reda~ão

final

I'AP,ECER NQ 652/79

Redaçio final àl> Projeto de Resolução n9 66,
de 1979, que aut<Jri2:a a Prefeitura }lunieipa1
de Carn~é (PR) a elevar em Cr$ 45.490.412,81
(qu.lrenta e cinco milhÕes, quatrocentos c no
venta mil, quatrocentos e doze cruzeiros, "ê
oitent:a e um cent.ávos) o montante de sua dlvida consolidada.

04.10. 79

Mendes Canal e

04.10.79

1

Rt:dação final

Ap~~~~~~ 7;"~ t

I
,,.,,.,·~r.:. II

Aprovado

I

NúMERO

E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

REi..ATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

26.09. 79

Dirceu Cardoso

29.09.79

05.10,79

Mendes Canale

05.10,79

PARECER N9 663/79

Red.ac;ão final do P'l:ojet.o de Resoluçâõ n9 17,
de 1979, que altera o Rcgim!!:nto Interno
do
Senado Federal.

PARECER ~9 674/79
Rcdaç::io fin:!.l do Projeto de Resolução n9 _68,
de 1979. que autoriza a Prl!:feitu_ra }!unieipal
de Ibipo:~:ã (PR) a elevar C!:m Cr$ 22.060,047,87
(viote e dois milhÕes, sessenta mil, quarenta c sete cruzei t"os e o i tenta e sete cent.a-

f-v-o_•_)_o__•_o_n_t_•n_•_•__
'_•_'_"_"__
'_'v_i_'_'__
'o_n_•_o_l_i_d•_'_•_·__, _________, ____________

ojet.o de Rcsolução-n9 69,
z:a a Prefeitura :1.unici;Ja1
levar em Cr$ 13.309.948,44
zentos e liov!!:--niil, novec~
to cruzeiros e quarenta e
montante de sua dÍvida m.:!.

05.10.79

Adalberto Sena

I -

coNcLus;.;.o
DA
COMISSÃO

final

Aprovado e:n
04,10, 79

R~dação final

Ap'l:ovado ec
05.10.79

R~:!daça.C.

I

OBSEP.VAÇ~!:S

!----------l-·-----------f------------~~~~~.----------~

PARECER lN 675/79
R.!!:dação- final do P
de 1979, que autor
d!!: Piedade (SP) a
(treze milhÕe$, tr
tos e quarenta C!: p
quat;ro centavos) o
solidada.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

05.10,79

~edaçâ.o

final

Aprovadc 1!.111
05.10.75-

I'

I
i

i
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,---------~----------~~--~~-,~~----,----------.--~·~----------~7-~-------.--~-----l
NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

Dlo.TA DA

DESIGi\:AOO

DIST 18UIÇJ,Q

Adalberto Sena

05.10~79

0

I'

I

CCNCWSAO
00 "'AAECER

CONC!..USÃ)
O.;

00 R:CATOR

CO>I.ISSÃC

I

i

09SEF.'/r~ÇOES

l
•

PARtC;';R N'] 6 76/19
Redação final do Projeto d~ Resolução n9 70,
de 1979, que aUtoriza a ?refeitura ~ít:lnicipv.l
c!. e Conta-gem (:·!C)" a elev.:1r em Cr$ ........... .
299.282.475,62 (duzentos c noventa e nove c:ru
zeiros e sessenta e dois centavos) o mont.an-=
te de sua dívida c:onso lidada.

05,10.79

Redaç.s.o final

Aprovado

eoj

0~.10.7$'

'

i
PI..RECER N9 677/79
Redação final do P:~:ojeto de Resolução n<? 71,
de 1979, que a.utoriza a Prefeicura ~-lunicipa.l
de Pedreira. $P) a elev.u em Cr$ 3.512.334,54
(três tnilhÕoH, fJ.uinhentos e doze mil, trezen
tos e trinta e q_uatro cruzeiros e cinqUentae q:.~o:r.tl'O centavos) o montante de sua dlvid.a.
consol:i dada.

05.10.79

Adalberto Sen

Redo.ção final

OS, 10,79

Aprovado t :r.
os .lO. 7''

I

I

j
fin.:1l do PtoJeto de Resolução n'? 72,
r.e 197:f, que autoriza a Prefeir,ura :tunicipal
de OlÍmpia (SP) a elevar ern Cr$ 24519.893,40

i

i

I

Pt..RECÉR N9 678/{9
Red~ção

iI

05.10.79

!-:e:1des Canale

05.10. 79

I

jl:edação final
l

~:i~~~ • ~~~~~t:~l~Õ~~~c~~~~~e~;~~ -~r~~=~:~

e0 {
e quarenta centavos) o montante de sua dÍvida consolidada..

Apr;>vadr.~

I

n::.j

"""I

.

NOMERO E EMENTA

PARECER

~9

~9

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

OESIGNAOb

DISTRIBUIÇAO

05.10,79

Mendes Canale

0.5.10.79

Redação final

05,10.79

Mendes Canale

08.10.79

lteda.ção

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCL.US.l.O

CA

coMrss;..o

679/7'9

Redação fianl do Projeto de Resolução nQ 73,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Hunicipal
de Horro Agudo (SP) a elevar eo _Cr$ ••••• , , •
5.236.619,40 (cinco milhÕes, duzentos- e tdn
ta e J~is mil, seiscentos e dezenove cruzei='
ros e quarenta centavos) o monts.nte de
dÍvida eonsolidadn.

PARECER

DATA DE

Aprovado e~':!
05.10. "19

680/79

Reda.ção finei do Projeto de Lei do Scns.do n9
237, ele 1979,. gue alte~:a a rednção do artigo
gg ~a Lei n<:> 6 0~2l. do; 10 de julho de
l974,
c: da outras provldcnculs.

09. 10. 7)
fina.l

Ap<ovado .. , •..

1-------1

1------~----------=-~-~----1-------~-----~----~1
PARECER

NÇI

681/79

Redação do vencido para o 2'? turno regimenta
do Projeto de Lei do S!!;nado li'? 110, de 1979
!J.UC eleva a multa do emprer,:ador que deixa
d
c:ut:lprir decisão judicial alusiva a re-n"dmissã
ou reiru:.egração õe empregado. para um salãri
mínimo por dia de atraso. modificando o "capuc" do .u.rtigo 729 da CLT ~ Decreto-lei
n
5 452. de 19 de naio de 1943.

03.10. 79

Dirceu Cardoso

04.10. 79

!te dação do ven
cido.

I

Aprovado am
09.10.79

6086 Sábado 17
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMEl\'TA

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

I

PARECER N9 682/79

·~~~~ç~~ g~at d~9~~c{:~o lgÍ7~~~:t~i;:~~s~~;
Jeputado.o;),

I

RELATOR
DESIGNADO

Novembro de 1979

I

CONCLUSÃO./
DO PAP.ECER
DO RELATOR

03.10. 79

Dirceu Ca:~: doso

04, 10.79

r.edaçâo final

03.10,79

Dirceu Cardoso

04.10.79

edação final

cor..:cLuSÃQ

co~~SÃO

j'

OôSERVAÇCES

1

Aprovado em
09.10.79

que aprova o tQ.:::t.t:.o .do. AC-ordo so-

hre a Ct"iação de ul:la Comissão !!lsta de Coordennção- entre o Governo da RepÚblica Fcderat.iva do !lrasil e o Governo ~lilit:;u: FedOJ;ral eh
::epÜblice. Federal da ~igê'ria, aSsinado
3ra~Í:lia a 10 de janeiro C:e 1979,

I - -

_l:'ARCGf;_lt !i9

68~/79

'

-·-·-

i~~~~ç~~ g~a!e d~9~~o{~~o o~Í7~~ch:t~~:;;~~~:
\"'ej)utados), que aorovD. o text.o do Acordo

~~i~=d~~P~~~~~:af!~e~a~~~:r~;o B~-~~~~

Aprovado
QQ.

de

:'Jl.

1!:~.'

; ~o~~~

j11er:1o :Hlitar Fedcra1 da RepÚblica Fcderal eh
f:i&éria, nssinacio er.~. .8::-asi:li.a. em. lO de janei
f..:J de lS79.
-

03.10.79

Dirceu Cardoso

04,10.79

h.edação final

Aprovado et~
09.10. i 9

i

l

!

NOMERO E: EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

Dirt:.eu Cardoso

04,10,79

I

CONCLUSAO
DO PAP.ECER
0-0 RELATOR

CONCDLAUSP.O

I

OBSERVAÇCES

COMISSÃO

~---------------------------1------l---------l-------------~l----------------l
PARECER N'i' 685/79
~edação do vencido para o turno suplementar
do Projeto de Lei da Cântara nQ 43 0 de 1975
(n9 973/72 0 ns. Cãsa de. origQ.m}. que prevê
'ldlstico c..m.u1a.tivo para elimin.a.c;Ão das entla.la§ens de eom;r~ialf_zação final, inserv!veis
apos a sua ut:t.ll :r;açao.

I
I

04.10.79

Redação do vc.n
ddo

Aprovado e:n
09.10,79

l

I
I

/----------~--~~--~---~------1------~---1
PARECER N!J 686/79
i\ed.11c;io Hnal do Projeto do. Lei ~o Senado n9
222, de 1979-Compler.tentar, que altera a reda
ção do inciso III do art. 108 dA Lei Comple=
oentar n9 35, de 14 de março de 1979, refetl!!;,
te ã competência doa Tribunais de Alç;zda.

PARECER

~<:'

:-tendes Canal e

04.10. 79

Redação final

02.-10.79

Uendes Canale

04.10.79

.. (llhção final

I

"'-provado e~:~
09.10.71

.

687/79

".edação final do Projeto de Rc.aolução n9 01-,
de 1979 0 que .11ltera o .art. 402 da Raso1uçio
no? 93/70, alt11;t'ada pela:> de n9s. 21/71; ••• ,
66/72; 31/73; 62/73 e 21/74, (Regimento Iuterno).

I

02.10. 79

A?rOV.!Ido ~m
o"9.10. n

Novembro de 1979
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NúMERO E EMENTA

PARECER

:~9

?AROCER NO

AELATOR

DATA DA
iJISTA!BUIÇÁO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DESIGNADO

Saldanha Darzi

18.10. 79

Redação fillal

Aprovado er.
18.10.79

OBSERVAÇO!:S

D•.
COMISSÃO

18.10. 79

"-

75 7/19

Redação final do Projeto de Re:soluç'ão n9 83,
de 197!?, que autoriza o De:partamento de Ãgua
e Es>;otos de Ribeirão l'reto --:. D~ERP {SP}
a
contratar operação de crêdi:t.o no valor d~ Cr$
64.101.969,82 (!ie.S:se:nta e quatro milhÕes,
to e um m~l, novece:nto:J e sessenta
zeiros e oitenta e dois centavos}.

18.10.79

Adalbarto Sen

18.10.79

P.edação final do Proje:to de Resolução n'? 86,
de= 1979, que ·autor":rza .;1 Prefeitura t-!unicipal
(RS) a elevar cm Cr$ 14.235.000,00
(quator:r.e milhÕes, duzentos e trinta e cinco
mil cruzeiros) o I:lont.artte de sua dLvida con-

Redaç::io final

Aprovado er:1
18.10.79

i

PAR.:F;CtR :-19 758/79
18.10.79

H:e!ldes Canale

18.10. 79

)Rcdação final

J

I

Ap:-ovado
18.10.79

de Canoas

I

solidao.~a,

l

I

NúMERO E EMENTA

PARECER

~Q

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMfSSM

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSP:O

18.10,79

Mendes Canale

18.10,79

Redação final

Aprovado em
18.10. 79

18.10.79

Saldanha Derzi

18.10,79

Redação final

Aprov3do en
18.10.79

de 1979, que autoriza a Prefeit.ura da Cidade
do Rio de Janeiro (RJ) a elevar em Cr$' , •··~
200.000,000,00 (duzentos milhÕes de C:rilzei ros) o ~:~ont3nte de sua dt"vida consolidada,

_j

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

!\cdaçio fin.:1l
201, de 1979,
dos Registres
com o vigente

NQ

!

7_60__1__7~

~edaç:io filÍ.al do Projeto de Resolu:ç.Ü nQ 90,

PARECE_~

0!3SERVAÇOES

759/79

!';edaç:io final do Projeto de Resolução_n'? 87,
de 1979, que autoriza a ?refeitura :Iunicipal
de Santa Cruz do Sul (RS) a c.levar e~:~ Cr$ ••
89.082.000,00 (Oitenta e nove milhÕes, e oitenta e dois mil cruzeiros) o· montante
de
sua. dLvida consolidada..

PARECI:R :19

6087

_799.09

Reclação final do Projeto de Re.soluç.-ão nQ 82,
de 1979, qu~ autoriza a Prefeitura Hunicipal
de Bar .. a Eoni ta (SP) a elevar er:1 _Çr$ •••• , ••
29.337.997,76 (vinte e nove milhÕes, tr('zentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e set.e cruzeiros e setenta e seis centa vos) o lilontante de sua dLvida consolidada.

I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

Sábado 17

:~.

761/79

do Projeto de Lei do Senado n9
que introduz: .a.lte::t"aç'ões na Lei
PÚblicos • comps.t.iPi1izando-a
CÕd.is:o de Processo Civil-.

08,10~79

Dirceu Cardoso

09.10~79

ll.edaçãO final

Aprovado em
18.10. ;•9
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NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

O!STRIBUIÇÃO

Adalberto Sctl.

23.10,79

Novembro de 1979

CONCI.USAO
DO PARECER
:-0 RELATOR

I

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

PARECER N9 763_/19

Redsçio final do Proj c to de Rc$0 J,._~ção n9 85,
de 1979, que autori:z:a o Departamento de Ãgu:~s
c Energia Elétrica - OAEE, Estado do Sio i'au
lo, a contratnr operaç:ii.o de crê:dit;;o no valor'
de Cr$ 248,101.481,16 (duzentos e qu:or.renta c
oito nilhÕes, cento e 11m mil, quatrocentos e
oitenta e um cruzeiros e dczcs~eia centavos).

23.10. 79

Redaçii.o final

Aprov"o o o
23.10. 79

I
i

PARECER N9 764/79

Redaçiio final do ProjH.o de J,tesolução n9 88~

:: ;::~;*~u(R;)e:r~~:v:/~:f~;~u:~ ~~~~~c~_::-~!

23.10.79

23,10~ 79

Mendes Canal<l

Redação final

1\.provad..c <.m.

23,

·.r.

3S0.4'•l.'~S5,00

(tr1!:2:lll.'ltol0 e óit:enta mi:,1oes,
qua:tr;c.l! tos e um mil, qu.:2trocentos (< .:.< t',ênta e ci~ .o c::-u:c.~tiros) o montanc.c de Sua. di: vi
da .consolidada..
-

j

·t--------tt----------1-------~--1

I'ARECER N9 765/.79

'c.edaç'io Hnal do Projeto de Rc~.
i.o n? 92,
.. -.~ado do
1;:e l 7c:J, •tU e autoriza. o Goverr:
;:ic .~ Ja·.teir~;:~ :1 elevar em Cr$
. •••••···-~~·
~:.:;;:;-,·cto-c:;··ro---cs-esscnta e um t:.t:i.~? ·,, novcc~
lt<~S ~ ci.·::c!1,~nt:a e .cinco mil cruzei. r-~~} o mon
't,..nte ci1.': 1J,·•'t dÍvida c..-·.:.solidada.
-

23.10. 79

Saldanha D"z'

23,10.79

Rodação final

1
1

ar.lI

Ap<avado
23.10. 7?

l

:

I

L_

NúMERO E EMI;NTA

DATA OE
RECEBIMENTO

NA COMISSAO

PARECER

~9

RELATOR

DATA DA

DESiGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSP.O
DO PARECER

DO RELATOR

CONCLUSÃQ
OBSEP.VAÇOES

DA
COMISSAO

782/7_9

Reda.ção final do Proj~to de Resolução-n9 84,
de 1979, que autoriza a. I'refeitur.._ Mu-nicipal
de cândido Hot.a (SP) a elevar em Cr$ •••••••
1.364.800.00 (um nilh'ão, tre!:entos e sessenta e quatro mi; e oitocentos cruzeiros) o moE_
tant.e de su& dl.vida consolidada.

I

24.10.79

liurilo Br.d.a.rõ

24,10.79

Redaçi:o final

24.10.79

Saldanha Derzi 24,10.79

Redação final

24.10~ 79

Saldanha Derzi 24,10. 79

jRedaçâo final

Aprovado c:c1
24.10,79

PARECER N9 783/79
R.~dação final C!o I'rojeto de_ ~e~ol)Jçâo n9 89,
de I979, \'!Ue li.Utoriza a Prefeitura !1:unicipal

i~9 ~ :~~~;~~: oáR~~e: t~ l:v:~z:;o~~$ mi'ih~;; •~~~
troc:eutos e sessenta e dois mil, duzentos
e
trint.:t e oito cruzeiros) o montante de sua
dlvidlll consolidada.

l-

PARECER N9 784/_79
Redação final do Pro~ c to de Resolução n9 91
1979, qu_e .autori:c.~ a Prefeitura Uo. Hunicf
pio de são Paulo a realizar operação de em=
préstimo externo de US$ 40,000,000,00 (qua renta milhÕes de d.ÕlariHl ar.~.~! ri ca11.os) • deatinado a investimentos na linha Leste-Oeste do
~tctropolitano de São Paulo':'METRÔ.

de

Aprovado em
24.10.7:)

I

I
I

Novembro de 1979
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DATA DE
RECEBIMENTO.
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRJSU!ÇAO

24.10.79

Hurilo BadarÕ

24.10.79

Reda.ção final

,\provaC.o e::-.
24.10.79

;:.edação-final do Projeto <ie Resolução nQ 95?
Ca 1979; que autorio:a a Prefeitura Hunic:i-pal
de Jardim (MS) a elevar em Cr~ .l4.0ao.a·ao,oo
(quatorzo milhÕes de cruzeiros) o montact.e ~
sua divida consolidada.

24.10.79

Saldanha Der::i

24.10.79

Re<iaç:Ío final

Aprovado et·,
24.10.79

Projeto de Lbi do Senado nQ 214, de 1979,
q~e cria e transforr.~a cargos do Quadro 'Pcrma
nente do Senado Federal G d:ã outras provid~
c ias.

13.09,79

NOMERO E EMEJ'..'TA

COI\!CLUSAO

DO PARECER
DO RELATOR

GONCLUSAO
DA
COMISSÃO

!

OSSERVAÇOE:S

i

PARECE!t :l!f __ 785/_7_!)_ -,
?.edação final do Projeto de P.csoluçâo :~,Q 93,
de 1979, que aut.ori:~:a a Prefeitura <·lunidi)al
~e DivinÕpolis (:1G) a elevar em Cr$ . . . . . . ..
13.'J74.893,00 (treze milhÕes, novecentos
e
.~etent.& e quatro mil~ oitocant.os c novant.a e
três cruo:eiros) o montante de sua divida con
solidada.

!I
I

PARECER :IQ 786/79

!
!

--NOMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

?rojeto do Lei da Câmara n9 39. de 1979. que
altera disposiçÕes" do Deerat.o-lei n'? 167. de
14 de fevereiro de 1967.

23.09.79

Projeto de L111i do Se'Cado n'? 268~- de 1979.
qu• d.â nova rcdaçâo ao inci.!lo VIII do artig
69 do CÕdigo de Processo Pen.al.

24.10.79

Projeto de Lei da Câmara ni? Z_~. de 19 79. qu
altera o redação do arC.i-go 42 da Lei nO 5 76
de 16 do dezembro de 1971, que "define a po
li:t.ica nacional do coopcrativi$1tio, institLli
o ragi~r:e juridico das sociedades cooperativas e di outras pi:-ovidênc.ias.

25.10.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OlSTRIBUlÇÃO

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSEFiVAÇOC:S

i

-l

~I
I

--

-CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

-

I

l

I

!!
i

I

!

6090
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Sábado 17

NúMERO _E EMENTA

DATA DE

Rl::LATOR

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

I

N o,:embro de 1979

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

-

I

COI\:CLIJS.~O

I

OSSER'JAÇó:S

DA
CO,'!.ISSÃO

25,10.79

Projeto de Lei da Câmara nQ 10, do 1979. que
altera diapositivo da Consolidação do• Leis
do Trabalho.

I

.

~

30.10.79

!lonetã:ria.

I

I

I

I

1""'.·'·

I

r

18

Projeto de. Lei do Senado n'i? 1GB, d.c l9H,quc
introdu:z: alteração no artigo 42 da Lei
!!as
Co:ttrave;nçÕcs Penai!õ, ?ara o fi::.. de autlentar
.t :::uh:a pecu:tii::ia .llli pretvist.a.

!

-

i

I

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DIS"iRIBUIÇAO

iI

I

I

I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

I

'

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO.
DA
COMISSÃO

I

OBSERVAÇ0;5

I
i
I

30.10.79

i
I

I

Projeto de. Le.i do Senado n9 217, de 1979,quc
.:zcrescent.a i te~ V, .:10 ~rtigo
~o_ CÔdis;o Pi:_
1
inal, para coõ"J.stderar ctrcunstanct.a atenuante
de to r sido o agente n:;euor apena o f m
bztndonado.

'

:i

I

?rojeto de Lei do Senado n9 104, de l97S,que
acreacenta parágrafo Único ao artigo 476. da
Consolid.açi.o das Leis do tr1.balho.

--

30.10.79

Projeto do Lei do Senado nO 33, do l979,que
i te; r.~. Vlli do artigo 530 da Con.\loliLeis do Trabalho.

NúMERO E EMENTA

!
;

I

I
Projeto do Lei do Senado n9 107J_de 1979,que
atuali:~:aç:iio dC tributos não
estabelece que
poderá oJ->cedei- o Índice oficial da correção

i

I

I!

30.10.79

Ii
I

!

I
i

3o.1o. n

I
I

I

II'
!

I

I,
I

,

l

I
I

I
!

I

Novembro de 1979
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SlNTESE bOS -TRABALHOS DA COMISSÃO

Reuniões Ordinârlas - " ' - - - - - - - - - - - - - - - - - -

neuroiOes Ex.traordlnárlas -:lL-------------~-Projetes relatacos --"~---------------Projetes distribufdos . . . . 3 5 - · · - - - - - - - - - - - - - Projctos.em dil:;ênc!a _ - - - - - - - - - - - - - - - - OffC:os recebidos

Olicfos

expedidos---------~---------

Pedidos da vista
Emendas <:~presentadas-----------------~
s~bc~ncndas &presentadas - - - - - - - - - - - - - - - - -

Substitutivos ~---------------------Projetes dê Resolução

Dccl;.rn.ções da voto - - - - - - - - - - - - - - - - - Comparecimento de a.Jtorldndes
Votos com tcstriçOas - - - - - - - - - - - - - Convites e x p e d i d o s - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brasilla, em 31 le outubro de 1979.

CO:\IIS.SÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
RELATÓRIO CORRESPONDE.'iTE AO Mf:S DE

OUTUBRO

PP.ESlDENTE:

SENADOR TARSO DUTRA

ASSISTENTE:

Ch.'JDI~O

DE 19 79

HIPPERTT

RELATOR

NúMERO E EMENTA

DESIGNADO

>~:S~:SAGE.M

!19 129/79 - Do Sr.Presidente da Re
,...:bi:J.ca, s-.:b:-::e"ter.do à aprovação do SenadO
FeC.e~al ..,_ escolha. do Sr.JOÃO CABRAL DE MELO
~::s:-o, ~ir.istro c!e ?ril':leira C1assel da Car-.
:-e:.:r-e: c'!e Diplo~a:ta., para exerce:r- a funçio d
:=:!:"l:!~ixa.:!or do Brasil junt:o à REPOBLICA DO

111-.0B.?S

Senado:::>

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

09.10.79

HENRIQUE
DE LA ROCQ E

CONCLUSAO

CONCLUSÃO

DO PARECER

COM~~O

00 RELATOR

OBSERVAÇõES

Apreciada
em reunião
secreta
(10.10.79)

!"~!...ADCR.

::r!:sr.'3E!': N'i'. l3Õ/79 .. - Do sro.Pres.í.den:te da Re
;:::..:5::.' ca; subr:etenêo ã. aprovac;ão do senado F 14. OS. 79
Ce:--.!.1 ~ es-colha do Sr.CLJi:UDIO GARCIA DE SOU ,A,
:~:.nis~l:"o .:!e Pr.i~e.ira_.Clas.s.e, da ·carreira de
:i?lo::-.<!!.ta, ?ara e:xercer a funçãó <ie El!'.baixa
do~ C.o Brasil junto ao RE!NO DA SUf:CIA.

Senado:r;o
TANCREDO
NEVES

17.08.79

O indicado
compareceu
em
·
21!-/10/79

6092 Sábado 17
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R~g~~tv.~~ro I

Nú:t.:Ro E EMENTA

NA CO:.AJSSÃO
~::::S ..!:G~:-

}!9

~

DATA DA
DISTRISUIÇÃO

!

gg~~~u:~E~

co~~~USÃO

DO REt.ATOR

COMISSÃO

20?:l'Z~ -~ __OQ_S_r-_.P_:residen't:e da~~

C3SER'i;.~G~sii

e_m~~

1

____S_e_n-ad_o_r---l--l-7-.-10-.-7-9--I------------ ------------I-A-p_r_e_c-io_d_a__

~~~· <ts~~~~i~~dâoà s~:~~;t~~o T~~x~~~do
'.'l·.!.Ld.DÃO, Ministro. de Primeira Classe, da

RELATOR
DESIGNADO

Novembro de 1979

13ol0.79

Ca!'re:.!"a de Diplomata, 'Oara exercer -a fun-

PtDRO

ção de Err:baixador do Brâsil

PEDROSSIAN

na DELEGAÇÃO

~E?..~J.JJENTE DO BRASIL JUNTO· À ALALC.

reunião se-

!

ccg\o. 79) I
I

I
l:;:::SAGSM !:9 215179 - Do Sr.Presiàent-e· da Re
;-~Sl.:.ca, submetendo à aprovaç:io da Senado
?e~ere!. a escolha do Sr.ALl.JYSIO ,GUEDES
BIT
::::::XCU&T, Ministro de Primeira Classe:, da
Ce:-:-eira C.e: Diplomata, para exercer. a fun ção c!e Er::baixador do Brasil junt!? ·ao REINO

16.10. 79

Senador
ITAMAR
FRANCO

I

16 .10. 79

iI

DOS PA!SES-BAIXOS.

f

t
!·~::s.r..GEt-!

1<9 2:?.5/79 - Do SI'.Presidente da Re
su~:r:etendo ã aprovação ao-senado
escolha do Sr~SIZ!NIO PONTES N0·3:;:::::::~A, Ninistro de Primeira Classe, da Ca~
:-eira de Di?1o~"ta, para exe:-cer a função de ;;~.baixador do Brasil junto à UNIÃO DAS
?.E?'Ga LICAS SOCIALISTAS SOVIE:TICAS.
:-.\.:.::i:.ca,

?"'e~era~ o!.

~ú:!.E:i.O

E EMENTA

??C'.!. !E DZCRtTO _DEC.l'SLATIVO N!?~'27 179
· .t.:P~o-'!!'a o texto do Acordo BásicO de CooperaÇã
, e:-:tre a Re!:'Ública FeC.erativa do Brasil e a
1 Ja:':".airia ..1\Z.abe Popular Socialista da LÍbia,
; cele!:::rado em BRasília, a 30 de junho de 1978

?:lCJ:::':'O DE DEO!U:TO LEGISLATIVO N9 2Sí'i9
: Ap:-ova o texto do Comércio de Pa~amentos eni t~e c Governo do BRasil e o Governó da Repú'='
: blica ;'o?ular da Hungria, celebradO em Brasília, no dia 30 de abril de 19!l9~

30.10.79

DATA DE:

RELATOR

:.iA COMISSÃO

DESIGNADO

REC!::SiM.Ei•~TO

~1.10.79

Senador

DATA DADISTMI6UIÇÃ0

CO:>.:CLU.Sl,O

DO ?A?.ECE:?I

Dd RELATOR.

CO:\!CLUS.;O
DA
COMISSÃO

30.10.79

TANCREDO
NEVES

OS.lQ.:79

Senador

1D.l0.79

NELSON
CARNEIRO

:JP:::'JJ'E':'O DE DECRETO LEGISLli'.l'IVO. U9 20/79 •
Emendas ao Regulamento
p_elo Trat<ldo dB C6ope. ra-;ão em =·b.têria de Patentes - PC'l',conclu!1 do e..":l t·iashington, em 19 de junho de 1970.

!

~"..:n:·o·.Ta o texto dlls
I cã :::xec:,ção Regido

[

06.09.79

Senador

JOS~

RICHA

12.09.79

Favorável

Aprovação do
parecer
10.10.79

Novembro de 1979
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DATA DE

FI:::CESlME,~!TO

I

NA C0!1.1JSSAO ·

Sábado 17 6093

RELATOR

DATA DA

CO~CLUS.~,o

co:-:cws;.o

DESIGNADO

OJSTR!SUIÇÃO

00 ?;.?.:::CE'R.
DO F\~W:..TOR

DA
COMISSÃO

?:WJETO OE DECRETÜ L:Cç;~SLA,'l:J:VQ .:N9 2J/79
;.~rovs. c texto do Acordo sobre Cooperação
Cultural, conclui:CQ entre o Governo-daReoúõlic~ .?"ederatiV'a do Brasil e a RePública
C:.e Cabo Verde, em Brasília, a 07 de feverei-

l-3.09.79

Senador

19.09. 79

Favorável

Aprovação do

parecer

EER.o.'i.I\.RDINO
VIANA

(10.10. 79)

ro de 1979.

??•)J"Z::TO DE DEÇEE"'Q _____I.._EGISL]}TIVQ___~9 28/79

A?rova o t~xto do Protocol.o que Hodifica o
Co!l.vênio SObre Danos CauGados a Terceiros,

Senador

15.10.79

.?~OJ:STO

:30.10.79

BERNARDINO
VIANA

na superfície, por aeronaveS estrangeiras,
a.ssinado e.>n I·!ontrea1, Canadâ, a 2:3-de sete:-::.:,ro de 19()8 •

:>E L:tl_--Õ_.t\_ Ct't!-!;\rt,:\ :~9 73/7.'1

s:.::,::.:.::-.e o a=tigc l l das Reqrasde Adnissão
êe ;,gente.s Consulares estrangeiros no Drasil~ a~:tõva&S: Ceio Decreto_-lei n9 4.391,
C.e 18 de junho de 1942.

Senado.r;

08.10.79

10.10. 79

BEnNA..~blNO

VIANA

SlN'l'ESE DOS TRABALHOS

REUNIÕES RI:ALI ZADAS •••••••••• • •••••

PROPOSIÇ0ES RECEBIDAS •••••••••• • •••
PROPOSIÇ0ES DIS'l'RIBU!DAS •••••••••••
PARECERES PROFERIDOS ................ .

Brasília, 31/10/79

COl\IISSAO DE

SAODE

RELATóRIO CORnESPONDENTE AO Mf:S DE

OUTUBRO

DEI979.

PRESIDENTE: sENADOR GILVAN ROCHA
ASSISTE~"'TE:

LÍ~DA FERREIRA DA ROCHA

DATA DE RE~
CEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMeRO E EMENTA

PROJETO T;IJ;: LEI DA CÃMÁRA N9 141Ü_7

-"

03.12.77

RELATOR
DESIGNADO

Redistribuido

DATA DA
OIS·
TRIBU!ÇA.O

13.08.79

ao Sr. Sen:Jdor
Dispõw sobre o tr;abalho do excepcio tlal n.as Oficinas Protegidas e elll trabalho
competitivo.

PROJETO_PE LEl__DA CÃMARA NO 33/Ü

Di nova redaçio ao parãgrafo unlco do
art:. 27 do De.creto-1e.i nQ 7.841, de 08
de
agosto de 1 945 - CÕdigo de Ãguas Ninerais.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO Rêl.ATOR

Rejeição
Proj_eto.

CONClUSÃO
DA
COMISSÃO

do

AprovaC:o
11.10.79.

Almir Pinto

09.08.79

SENADOR ADAL TO SENA

13.08. 79

Aprovação do Aprovado
Projeto.
11.10.89.

OSSERV.C..ÇMS

6094
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o..\

PROJETO DE !,"EI

CÃHARA N'? S.l/76

DESIGNADO

02.09.76

DATA DA

\ DIST?!IEUIÇÃO

13.08.79

Redistribuído

ao S,r: Senador
José Richa_.

Disp-Õe scbr<;l a .fabricaç:ão de detergen
tes não-biodegradãVeis, nas condições
que
especil:ica'.

PROJETO DE LEI DO SENADO _N9 __1,_59/7_21_

I

REL;..ron

DATA O_:;:
REC:;8J~/.E.'iTO

NA CQ:,I,ISSÃO

CO:'\CLUS!~O

co:~cLUs~o

DO ?A.:O:!;C:Oõ-1
DO R!;LATGR

co:.~:ss.!.o

OA

Parecer pela
aprovação
do
Substitutivo -

Aprovado

25.10.79.'

13,08~79

Aprovação do Projeto.

Aprovado
25.10.79.

LAS

DispÕe sobre a obrigação ae ·incluir
produtos dietéticas nos se-rviços de bordo
de ve!culos .de empresas de transpo'fte de
passageiro.

PROJETO DE LEI DO SENADO N<?

128/7~

~3.06.79

Altera a redação do Decreto-lei n9 22
de 28 de fcven::eiro de 1967, anex.a a CI.T, to
nando obrigatória a notificação das doenças
profisS'ionais e das produzidas por condi
ções especi:~is de trabalho também ao Sindicato
respectivo, ao qual pertença o trabalhador atingido.

II
I
I
I

,.
!

Vista ~o Sr
i Sen:~dor P.er..: i
(que Santillo-:Em 25.10.7S.

13.08.79

SENADOR SALDA
!>lHA DERZI -;-

I.

DATA DE

1'!0:0.1!;:RO E !;.MENTA

-1

da Comissão de
Economis e rejeição da Emen
da de' Ple_niriÕ'

SENADOR BENE
DITO CANE--:-

09.08. 79

Novembro de 1979

R::Cé9l~.~ENTO

I

I

RELATOR

I

DESIGNADO

NA CO!I.'.ISSÃO

DATA DA

DISTRIBUIÇÃO

Pela aprova-

SENADOR GILVAN

Apresentação do -Relatório sobre

réalizaçã0_d_0__ SüfP0S:j:.O SOBRE PROBLEMAS Df

COXCLUS..?.O
00 ?ARECí::-1
DO RELATOR

ção.

ROCHA

CO~~CLUShO

O>.

COM!SSÃO

Aprovado

11.10.79.

MOGRÃFicGS BRASILEIROS e proposta da Presid~neia ps.ra

01.

publica.çãq deis seus Anais.

------------------{----~------l-----l------l------1·~------

SINTESE

DOS

TRABALHOS

DA

COMISSÃO

ReuniÕes realizad-as •••.••..••••••••••••••••••-••••••.
Projectos distribuidos
:'roj a tos aprovao:lus

~-············~················

Ofi:e.ios e~pedidos

Convites expediõos

5

40
3. 000

A Comissão realizou no período de 3 a 5 o STMPOSIO SO:&RE PRO_
BLEMAS DEMOGRÁFICOS BRASILEIROS.

Novembro de 1979
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6095,

SERVIÇO P0BLICO CIVIL

RELATóRIO CORRESPONDEXTE AO Mf:S DE
PRESIDE:\'TE:

S:E:NADOR EVANDRO CARRE:IRA

ASSISTENTE:

L.E:ILA LEIVAS FERRO COSTA

DE Hl 79

outubro

'
DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E _EMENTA

Proieto êe Lei do SenAdo n9 1.37
3

de 1 979 >

30.08.79

31.08. 79

CONCLUSÃO
DA

DA

CCJ

OBSERVAÇõES

COMISSÃO

PELO REEXAME

HENRIQUE DE :r.A

i tem que indica.

~lodifica

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DI$-

TRIBUIÇÃO

swr...ooR

Í~e d:J.;:r~ ~e aft~~~, !c~S~=~t~do~J.~~~' a~

PROJETO DE LEI- DA

DATA DA

RELATOR

DESIGNADO

APROVADO
Em 18.10. 79

ROCQUE

cA.'1ARA N9 i0[79

o art. 59 .do Decreto-lei n9 55, de

30.04.79

SENADOR AL-

18 Ce novembro de 1 956, gue"define -a poli-

FAVOPAVEL

18.05.79

BERTO SILVA

APROVADO

Em 18.10 .. 79

t i c a nacional de turismo, cria o conselho
Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira
de Turisno, e dã outras providências

.

Nú:V.!ffiO E SME:i\'TA

DATA DE
AEC:!SIME:;•HO
NA COMISSÃO

I

AE':LATOR
DESIGNADO

I

I

CATA DA

, DlSTRIBUIÇÃO

I

COXCLUSl,O
DO ?.;P.r:.C;;;:R
DO AS:LATOA

CO:-.ICLUSÃO
DA
COMISSÃO

I

oss::s•;;.çe::s

I

PROJETO DE LEI DO SENAD_O N'? 076/79
Inc-lui entre oss beneficiados pela Lei n9

20.09.79

6 554,, .de 21 de agosto de 1 978, nos t.ermos do diploma, os Ministros Togados, os
Juizes

SENJ\DOR LKZAR
IlARBOZA

'27 .09. ,-9

Favorável

!

APROVADO

18.10. 79

Auditores Substitutos da Justiça

Militar e dá outras providências.

PP.OJEIÇ D&; LEI P.(f SENADO N9 l_64./79 _
Estabelece a unifor:nidade dos vencimentos

17.09.79

das contas de luz, água e telefone ern to-

do

SENADOR RAI-

27.09.79

FAVORÂVEL

MUNDO PARENTE

APROVADO

EM 18.10. 79

pais e dá outras providências·.

I
I

I
I
I

I

I
I
i

PROJETO-

De

L§ I

,.

DO SENAC!O N9 :1.35,(79_

Estabelece critério para majoração das tarifas dos serviços públicos que especifica
e dá outras providências

10.08. 79
09.08. 79

SENADOR

FAVORA.VEL

~

HUMB~

TO LUCENA

Em 18.19.79

I
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Nú~!.SRO

DATA Da
R::CSSIMEmO
:-.l,.; CO~iSSÃO

E EMENTA

RELATOR

i

DESIGNADO

DATA 0'
DISTRISUIÇÃO

Novembro de 1979

CO~CLUShO

CQ.'.:CLU&O
DO ?.;P.ECE!::t
DO RELATOR.

DA
COMISSÃO

PROJ'ETO DE LEI 011.' CÂ:·~RA N9 44/78

Institui a obrigatoriedade de declaração de

08.06. 79

bens para o exerc!cio de cargos ou funções
e::~ empY.esaS pÜblicas ou assemelhadas

SE:Nll.DOR HUM-

BERTO

13.06. 79

Fl\.VORÂVEL

LUCENA

~

""'18.10.79

PP.OJETO DE LE"! 00 Sl;:NADO NQ 13908

Acrescenta parágrafo ao art.49 d~.Lei Complementar n9 26, de ~1 de-set:embro·de 1 975

25.05.79

SENADOR BERNA

DINO VIANA

29.05.79

~

APROVADO

~------~--------------------~--------i-----------l-~------1~------~~

18.10.79

~~---------~

PRO·J'ETO DE LE:J: DO S~NAPO NQ 24 2/77

Acrescenta § 49, ao art. 49, da Lei Cornplernentar n9 26, de 11 de setembro de 1_ 915_.
l9.1Ó. 79

SENADOR

23.10. 79

BERNARDINO

VIANA

Nú~1ERO

I

DATA OE
RECE:SIM€i•lTO
NA COMISSÃO

E SMENTA

RELATOR
DES!GNAOO

l

I

DATA DA
OtSTRIBUIÇÃO

CO:>.:CLUSJ..O
DO ?;..?.E:CE'R

DO RELATOR

CONCI..US.::.O
DA
COMISSÃO

oas=.:;.•;;.ç~:ss

PROJETO DE LEI riA CÂMA~ N9 75i"'9

Fixa novo ·valor de salário-faml:lia

11.10. 79

SENADOR HOMBER

23.10. 79

'I'O LUCENA

I
PROJETO DE LEI DO SENADO N9

23.2(1~

Altéra e acrescenta pa.rágrafos ao artigo
59 da Lei n9 4.069, de 11 de junho de 1962

27 .09·. 79

SENADOR LÂ-

23.10. 79

ZARO EIARBOZA

PROJETO OE LEt 00 SENADO N9

460L79

!nterpreta o par~grafo \i.nico ao artigo 11,
da Lei n9 6 .. _082, de lO de julho de 1 974

27 .09. 79

SE~ADOR LÂZA-

RO BARDOZA

18'.10. 79

Novembro de 1979
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S!ntese dos trabalhos da Comissão

REUNIOt:!S ORDINÃRIAS •• •••••••••••• ,. •••••••••••••••••••• 01
PROJE'l'"OS RELATADOS

••• •• ••••••••••••••••• •• •• •• •• •••• .07

PROJETOS DISTRIBU!DOS-,. •• ........................ ••• •• ••• 04
PROJE'l'OS EM DILIGf:NCIA .................................. O~

BrasiHa, 31 de outubro de 1 979

COJ\IISSA.O ])E

TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES E OBRAS P0BLICAS

DE 19 79

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO I\IItS DE OUTUBRO
PRESIDENTe: SENADOR BENEDITO FERREIRA
ASSISTENTE: LE.ILA LEIV'AS FERRO COSTA

NúMERO E EMENTA

DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DlsTR!BUIÇÃO

CONCLUSÃO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

PROJETO OE LEI DA C~RA N9 77/76
Regulamenta a profissão dos trabalhadores

19 .. 10. 79

em t·ransportes rodoviários e dâ outras pro•

I
SENADOR PE-

vidências

26.10. 79

ORO PEDROS-

SIAN

PROJETO DE LEI DA ~ N9 76/79
Disci.plina o parcelamerlto da 'l'axa Rodoviãria

Onica

-

alterando

SENADOR IJ\-

a redação do § 39 do

ZARO BARBOZA

art. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21/10/69

e acreecentando ao mesrno artigo os §§ 49 e
59 - e dâ outras providências.

.

NC~ERO

E fME!I.'TA

26.10. 79

15.10. ?9

D,II..TA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

D!STRIBU!ÇÃO

COXCLUShO
DO PAP.ECER
00 RELATOR

COXCLUSÃO
DA
COM!SSÂO

oss~?:I:..<;o!Es

i
I

I
PROJE'TO DE LET DO SENADO N9 273l.79

SENADOR LÂ-

Acrescenta parágrafos ao artigo 32 1 da Lei

no

s.

108,, de 21/09/66 de 'l'r.ânsito

CÕdiqo Nacional

ZARO BARBOZA

26.10. 79

04.10.79

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 277 t_79
SENADOR EVAN-

Deterrni.na prazp mã.ximo para a instalação
de telefones adquiridos atravês de finan-

23.10. 79

ORO CARREIRA

26.10.79

ciámento e di outra~o: providência:s.

I
I
I
i
i
I
!I

i

I
'

;

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 065i:79

SENADOR·VI-

Autoriza a alienação de imóveis residenciai s da Rede Ferroviária Fedi:!r.!.l a !Zeus
ocupantes.

24.09. 79

CENTE VUOLO

26.10. 79

i
'

I'

!

'
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NO~S:RO

DATA DE
RECE91MENTO
NA COMISSÃO

E EMENTA

I

RELATOR
DESIGNADO

Novembw de 1979

CO~CLUS/..0

DATA DA

DJSTRJSUtÇÃO

CO:-.!CLUSAO

00 ?A?.ECER

DA

DO RELATOR

Cm/.JSS.\0

I

oas=.;:;•;;..;~=s

l
I

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 14,!79
Dã.. nova redação ao artigo 42 da Lei n9 5108
de 21 _de seteriliro de 1 966 ( CÕdigo Na.cio-

SENADOR AFFON-

12.09. 79

na1 de 'l'rânai to )

SO CAMARGO

II

26,10.79

i

I

I

_j

I
I

I
I

I

i

I
!

i

!I
;

!
!

s:tntese dos trabalhos da. Comissão

PRO.JE'l'OS DISTRIBU:f:QOS ••• ••• .................... •• 05

Brasí.lia, 31 de outubro de 1 979

SERVIÇO DE COMISSÕES i-liSTAS )ES?ECIAI~ E DE INQt:ÉRITO
OUTUBRO· DE 197 9.
::u:LJ·.TÓRIO CORRESPONDENTE AO M'ÊS DS

CC:"!?OSIÇÃO

PRO.JE~O DE LEI N.9 26/79-CN, que"Dispõe sobre ai
cerração automática dos salários, rnoctifica a po
lÍtica salarial, e dá ou'tras providências".
-

Dep. ALCEU COLLARES
Dep. ADHI:MAR GHISI
Sen. JOS~ LINS

PROJE'l'O DE LEI N'? 27179-CN, que 11 Estend~ ao~

.;

Sep.. HUMBERTO LUCENA
Sen. FASSO~ PORTO
Dep. ANT0IJIO DIAS.

funcionários aposentados da Af!ministraçao D::reta e das Autarquias Federais as va.nt.agens fJ.naE_
ceiras decorrentes da aplicação do ?lano de Cla<f
sificação de Cargos, in~titUido pela.L:i . ,1n
5.6.45 2 de 10.12.70, e da outras orovJ.dencJ.as ·

1__ , - - - -

\

I

~RAZOS

06.l.0.791

Ao Projeto foram oferecidas
189 Emendas. Parec-er favorâ
1vel , nos termos do Substi=
tutivo que apresenta, profe
rido em 16.10.79, no qualacolhe, em parte, as Emen das de n'i's 45,49,53 a 57 ,
59,60,64,66,100 ,lOS ,109
•
112 ,11.!8 ,11.!9 ,153 ,151.! ,157 ,176;

a Subemenda Q.ue alteram o
art. 49, §§ 19 e 29; S 29
do art. 12. A Comissão apre
va, ainda, com voto vencidÕ
do Relator, destaque que aprova a Emenda n9 181, rejjeitando as demais. Vencidos os Srs. Senadores Franco Montoro, Nelson Carneiro
Mauro Benevides,e,com decla
ração de voto dos Srs . Dep:!!
tados Edgard Amorim. Jorge
cu:rv- e Marcelo Cordeiro.
Ao Projeto foram oferecidas
09 emendas. A Comissão apro
va o parecer do Relator,fa
vorável, proferido em
09.10.79, com as alte!'ações
pela aprovas;ão do destaque
que aprova a Emenda n9 8 •

---,.·--------'--------------------------~--
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PRESIDENTS
!lO:·l~RO E Et·li.:NTA DA P:RoPOS!ÇAO

PRAZOS

V .PRESIDI.:NTE

OBS1:RVAÇ0I:S

ReLATOR

13.10.79

Ao Projeto foram oferecidas 02 emendas.
Parecer favorável ao Projeto e a Emenda
n9 1, e, considerada prejudicada a
de
n9 2. Aprovado.
(RELATADO EM 17.10.79)

PROJETO DE LEI N9 29/79-CN, qUe" Autoriza modalj:
Dep. CELSO PEÇANHA
dade de concurso de prognósticos da -Loteria r:~
ral regida pelo Decreto-lei n9 2011, de 27.02. 61, Dep. DARC!LIO AYRES
Sen.
JUTAHY MAGALHÃES
e dá outras- providências".

13.10.79"

Ao Projeto foram ofe:N!;Cidas 05 emendas.
Parecer favorável, proferido em 10.10. 79,
e, contrário as emendas. Aprovado.

PROJETO DE LEI Nl? 30/79-CN, que" Altera disposi- Sen. NELSON CARNEIRO
ções da Lei n<? 5.887, de 31.05.73, referentes ã. Sen. LOMANTO JlJNIOR
agregação do Diplomata".
I Dep. ROG~RIO RtGO

20.10.79

Instalada em 1<?/10/79.
Relatada em 23.10.79. Parecer favorável,
ao Pro.j~to. Aprovado.

PROJETO DE LEI N9 28/79-CN, gue" Dispõe sobre o
Seguro de Crédito à_ Exportaçao, e dá outras pro
vidências". .
__ -:__:_
-

Sen. GILVAN ROCHA
Sen. AFFONSO CAMARGO
CLÁUDIO STRASSBU~
GER.

nep.

Instalada em 02.10.79.
Ao Projeto foram oferecidas 02 emendas.
Parecer favorável a matéria e as Emendas
de n9s 1 e 2, nos termos de Subemenda ,e,
apresentando as Emendas de n9s 3-R e 4-R.
Proferido em 23.10.79. Aorovado.
PROJETO DE LEI NP. 32/79-CN, que" Autoriza a alie
nação, )?ela Superintendência do Desenvolvimento- Sen. EVANDRO CARREIRA
Sen. ALOY"SIO CHAVES
da Amazonia - SUDAM -, de bens imóveis de sua
Dep. ANTONIO AMARAL
dá outras "Drovidências".

28.10.79

PROJETO DE LEI N9 33/79-CN! que"Dispõe sobre a Dep. JORGE CURY
organização judiciária do Distrito Federal e dos Dep. ALBÍ:RICO CORDEIRO
Territórios".
Sen. F..ENRIQUE DE LA
ROCQUE.

05.ll.79

PROJETO DI: LI:I N9 3l.j/79-CN, qtie"DispÕe sobre a
nomeação dos diriEentes das fundações instituidas ou mantidas pela União".

05.11.79

h~~;r~=d~f~~d;o~~l~~~~~ 'n~o if·:~a-â~ ~~p;~:~~ u~-:

Sen. FRA!·!CO MONTORO
Sen. LENOIR VARGAS

D~p. WAL.TER DE PRÁ

Instalada em 10.10.79.
Ao Projeto foram oferecidas 02 emendas.
Parecer favorável a proposição e a Emenda
n9 1, e contrário a de n9 2. Proferido em
24.10.79. Aprovado.
Ins'ta~aaa em lB .lO. 9. 103 Emendas oferec~
das. Parecer piooferid9 em 30.10.79, favoravel ao Projeto nos termos do Substitu"tivo
que apresenta, no qual acolhe as Emendas de
n9s 1,5,9 a 11,13 a :),5,20;21,25,29,32 ,34 ,
36 ,-s-g ,4 5; s-o,55 ,59, so ,63, 8 6, 88 ,l ao, 104-R a
121-R; Em parte as de n9s 2,6,23,26,31,48 e,
contrário as demais. APROVADO.

Instalada em 18.10.79.
Ao Projeto foi oferecida uma emenda.

-----+----+---------------------

~-

PRESIDENTE
N0l1ERO E E!-:ENTA DA PROPOSIÇM
~

-

PRAZOS

V . PRESIDENTE

07.11.79

Instalada em 19.10.79, Ao Projeto foram
oferecidas 22 emendas.

07.11.79

Instalaàa em 19.10.79.
Ao Projeto foram oferecà.das 09 emendas.

LA

PROJETO DE LEI N9 36/79-CN", que" Altera a reda- Sen. MAURO BENEVIDES
çBo do .!:rt. 180 da Lei n9 L 711, de 28.10.52, e Sen. BERNARDINO VIANA
Dep. DJALMA BESSA
dá outra~ providências".
PROJETO DE LEI N9 37/79-CN, CJ.ue" Regula o art.
152 da Constituiçio, com a redaçãõ que lhe deu Dep. WALDIR WALTER
a Emenda Constitucional n9 11~ de 1 978; altera Dep. AFRfSIO VIEIRA Lf.
dispositivos da Lei n9 5.682, de 2l de Julho de
MA.
l 971 (LEI ORGÃNICA DOS PARTIDOS P_OLfTICOS) ~ e
de Sen. ADERBAL JUREMA
do Decreto-lei n9 1.5111, de 111 de abril
1 977 (LEI DAS SUBLEGEtiDAS}, e dá outras providências".
Sen. HENRIQUE SANTILLO
PROJETO DE LEI N9 38/79-CN,que" Altera o dispas
to nos arts.
e 50 da Lei n9 4. 504' de 3g d€ Sen. RAIMUNDO PAB_ENTE
novembro de l 96ll (ESTATUTO DA TERRA), e da o~
Dep. MARCELO LINHARES
tras providências".

"'

OBS!:RVAÇOES

RE!..<TOR

Dep. JORGE CURY
PROJETO DE LEI COMPLENTAR Nt;' 35/79-CN, que" Al- Dep. IGO LOSSO
tera a Lei Org:;_ni_ca da Magistratura Nacional". Sen. HENRIQUE DE
ROCQUE

Instalada em 23.10.79.
Ao Projeto foram oferecidas Sl9 emendas.
10.11.79

11.11.79

Instalada em 24.10.79.
Ao Projeto foram oferecidas 30 emendas.
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?R:::::.::ro::.::;;:·;:
PR.~.zas

~;~~~;~Di:UTE
Dep. FER::.:._:.;co CUNHA
Dep. 05':./ALDO 11ELO

f~~f!~~~~:~~~~~~f!~ ~~~ 9~;l i~~:r~i~e~:i;~b~e d~
r~•..,~

emendas.

!
(t·lens. 107/79-C}l)
!siç3es
?ROJ:=:TO DE LEI 1:-:? 41/79-CN, que" Modifica
Ga L..:.i n9 __ 5.l.OB, de 21 cle sete::tbroo

I

Ao Projeto foram oferecidas OS -

9 1 QS/79-et-D

Fina:-.cilr.:::e:'l.<::O Irr:.obiliá:!'io Ca Aeronâu'tica, e
! cu;:ras proviCências"'.

!~

11.11.79

Sen. SER:-iARDii>!O VIANA

??:OJETO W: LEI N9 ~0/79-C:-1, que" Cria·a Caixa'de

J

OBSERVAÇOES
Instalada em 24 .lO, 79.

9êê(C6:;!GC !;.t..CIOK.!.L :JE'-TR.~JSITO)".

sen·.

dá

LÃZARO B.'\REOZA

Sen • .JORGE. MLUME
Dep. VASCO NETO

ACHO.~.

dispo- Dep. SP.!-!IR
de Dep, SIXÃO SESS!l1
Sen. LEIWIR VARGAS

12.11.79

12 .11. 79

Instalada em 25.10.79.

Instalada em 25.14:1.79.

(>:ENS. 108!79-CH)

??.OJE':'O !:OE Li:! U9 42/79-Ct~. oue"Reduz'a exizên- Dep. ALUÍZIO PARAGUASS
ci.a .:.~. C~cu::-.ent'.:.ção aos p!'ctê"ndentes ã aquisiçe.o
~e u:-~icac.es h.!:.~ite.ciona.is pelo Sistel:':a Financei- Dep. OSMAR LEITAO

I!

~~aico~a~;r:;~~; ~o~.g~~a~~t~~~~~o~a~:ã~a~~r ~;i

18.11.79

Instalada em

31.10.79.~

Sen. RAIMUNDO PARENTE

-.:al. CU?C)".
C!<ens. líHl/7S-="t:~fY
~----------~~~~~~~----------t-----------·??.OJE':'O ~E !..2I !!ii 43/79-C:J~ .. que 1 '~ispõe sobre a Sen. JOSE: R!CHA
cri.!.ç~o da CCAL5::t..6• - Coque e Ãlcool da Madeira
Sen. LENOIR VARGAS
1 S • .Ê.. • ) e C.á ou'tras providências".
Dep. J,OÃO CARLOS DE CA

18.11.79

Instalada em 31.10.79.

·~-----------------------------------------+-----L_I_·~----------4--------f------------------~----------j --a~-.-0 ,...._ ·--NO 4 1
CN
"Di b
d
Dep .. JOS:t: COSTA

I

:~-.~::.~:..

:...::. :..._::..:..;:

4 79 :

• que

i!POe so

N:

e: Dep. FRA."l'C!SCO ROSSI

~~~~i~~o c~~r~~."t~;;~e public.a. e da outras prov..:. Sen. BER.'iARDH.'O VIANA

I

. PRESIDENTE

I

V. ?RE:SD:::~ITE
~ti

I.':'"·() R

P?..:JJETO DE LEI !li? :.5/79-CII) que:"Autori:?.a os G.o Sen. ADALBERTO SENA
ver~os dos T.:!rritóri.os Faderais do Amapá, de
~o-~ôn!a. e de Rc!'a.i.r::a, a col".s-ti-::u.ir um Fun::lo de
Sen. JORGE KALUME

;~~~~~i:~~~~~r~~~a e;,~~~s~i;,~~o~~~ ;;e~~~a r~~~
ceiro do Eanco N'acior:.!r.l da Habitação (3NH)
e
I

19 .ll. 79,

Instalada em 3J..10.-79.

1-:::--f
19.11.79

OBSERVAÇOES

INSTALADA

EM 31-.10.79.

Dep. PAULO GUERRA

dá ou:tr.a.s providências".

?R'2SIDE!~'I'E

!l-:::::::::<.0 '2

_z:;~!;UT_:\_D.'\

PF.CPOSIÇJi.O

PR..:..ZOS

:·!:::;.;s.:..GE!1 !!I? 89/79 CU, ;;!o- 5-enho_.;-- President.e
da S
Re;.ú;,lica, su!::::".etcr:.:!o à: da liberação c!o 'congres- S en. PASSOS PORTO
LEt:OIR VARGAS
ADRIANO VJo.LENTE
Âu
ta::--o:.:ias Federe: iS, e dâ outras Providências".

~~. ~~~;~~a~u~" "t~~~ei~ ~f&i~;~-;~;iln~o~' :; 4

!·r:::;.s.a.GE:·I !~9- ~3/79-CN, do Senhor Pr~sident.e
.da
~o~G:~l.ice,· su!:l;:-.c"te;;do à d~.lib~?ração do Congres-~ Se-n.
so !!acio:-.e..l o 't.cxt.o do :õe.erei.o-ici n? J..Z-SS • de
lS C.e se'tcm.::.::-o de: 1 979, que' 1 Suprime a incidên Sen.
cia do i;;'!?OSto de renda :'la fon'te sobre o 13'? s'ã
lér-io e atribui corr.petêinci~ ao !1inistr-a da
Fã Dep •
z.er:d~ pa::-.!1 fixar p::-azos de ~ecolhir.~c.nto da. im
posto C<:: ren.C..! :::-etido por fontcse>aga.doras .:::e ·
::-e:ldi::.er,t_os".
.•
~=::-!S.G.G=::1 }lç 87/79-CN • do Senhor Presic!ente
ds.
ReP,i:.blica, submetendo 5. c!eliberação do Congres- Dep.
so ~:acional o tc.xto do Ter<ceiro _Plano Jtac.ion.:::Jt- Sen.
de' Désc.:wol'.,L-::ênto" (PlrD), para os exe':'::::icics
C.e l SdO a l SdE..
Dep.

=

JUTAHY MAGALHP'.ES
JORGE KALt:m:

FERNANDO CUlHIA
ALBERTO SILVA

~r~r~·r.:~~s_q:~~;i~~~s e~!g!~:

29.10.79

PAULO LUSTOSA

dente da. R;:;pÚblica co:nunic.a.ndo haver vet'ado,totc.l~en;:e, o ?r'Ojeto cio :.o.i da Câ:nara n'? 3,
de Dep. OSVALDO ME.LO
2

27.10.79

PAULO FERRAZ

l·Z:JSf.Gt:!·: N9 95/79-CN 1 pela q_úal" 6 Senhor Presi- Dep. S!RGIO MURILO
;i!Z' p!~~ ~ ;~~f~t~~
sist:ir.cia ao ~enor" ••

14.:1.0.79

d_: D:;:

I

01!.11.79

Sen. NOÁCYR DALLA

:-n::!SAG!i1 9 ê/79-Cll, do Senhor Presidente da R-.;PÚ
blica, 'st:b~etendo ã deliberação do Congresso Na Deo. ADROALDO C.A.HPOS
ciol';al o 'teXto <.lo r:ecrcto-lei r:'? 1.695, de: 24·
A.~TOlliO I'ERR:::IRA
Ce se:cer.:.bro Ce 1 979, que" disEÕe sob::-e a aPli- Dep.
caç:!.c dos recu:::-sos a.tribu.Í.dos a Cor.ma.r:.hia dé
Sen • .ALBERTO SILVA
?esq:.:.isa da Recursos Minar-ais - C?Rf.! - na ali .
ne.;, "j" do it'C::I II do ar't. 13 da Lei n9 L+. 452 1
c.~ C5 c!e ~ove::-,'::lro _c!e.. ~ 954 01 •
•
•

I
04.1:!..?9

I

OBSERVAÇOES
Relatada em 10.10.79.
Parecer favorável, nos t.ermos de
Projeto de Decreto Legislativo que
oferece como conclusão.
Aprovado.
Relatada em 17.10.79.
Parecer favorável, nos termos de
Projeto de Decreto Legislativo que
oferece como conclusão.
f.,provado.
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:lC::!RO S :::::-::::::l'TA DA ?ROPOS!Ç?-.0

PRESIDEi·:TE
V. ?RES'IDEH'rE
.~,

••n•

PRAZOS

OBSERVAÇDES

Instalada em 18.10. 79.
Parecer favor.ivel, nos termos de
06.H.79 Projeto de Deci"e.to Legislativo que
oferece como conclusão, proferido
em 25.10. 79.
Aprovddo,
Instalada em 22'.:.10.79.
10.11. 79 Redistribu!do' ao Sr. Deputado CLA1!,
PI-No s·ALEs.

!-f!}!§ •.;G.:t:-1 ~~9 1011-179-CN.J. do __ S_enh6r_President:e da
Re';)\.:~lica st.:l::::-.etendo .;. de1iberaçao do Con.e;resso Dep. SARAMP.GO PINHEIRO
!lacicnal o 'texto do Decreto-lei n'? L 698, de 03
de ot:'t'ubro de 1 S79, que" Alt.era o 1imit:e pei" - Dep. SEBASTIÃO ANDRADE
c~n'::\.:C!.l fixac:!o no Anexo do Decreto-lei n'? 1-57t;., Sen. ADERBAL JUREMA
c:!e 19 C.e setembro de 1 977, e dá outras provi c!ê:-:.ci.!.s".
.

InStalada em 2 3 .10 • 7 9 •.
11.11. 79

?RZ:S:!DE!lTE

~; ~~;~;D!:!-ITE
?KC?CS'!',-\S r::: :::.:!::E>.'\ Ã CO:lSTI'rUICÃO N9S 3~ e 35, Dep. E!.OAR GUAZZELLI
!:E 1 3i9-C:f, qt:e"Al"tc::-.:l'r'a. reda~o do ~ 2<?
do
G0!1ES DA SILVA
~:-':. 1~7 éa. .Co:'l~titl.:içdo :Fedet'ãl, para o fír.~ de D~?·
Sen. JORGE KALUME

?e~·:::i -:i:- o
mil~ta::oas".

PR.l:ZOS

24.10.79

OBSERVAÇllES

Parecer pela rejeição das Propostas,
profei"ido em 18.10.79.
'Aprovado.

I

a1i.s t..a.-::.€.r.1'.o elei'to::oal aos policiais

30.10.79

Instalada em 02.10.79.
Parecer pela aprovação da Proposta,
R~~;~~~g~ em 2.4 .10-. 79.

PR.O?O:STAS C:C EHLNDA À CQllS'l'!TUIÇi'\0 NfS 37, 42,
43,41., .! t;S/79-C:i, c;,ue''Dao n_ova redaçao ao art
13, .a, r<::St"'-Calecern eleições dire'tas em t.odos
os r:5:veis". (S.. 2-?'c!o ar't. l3).

Di?· FLÁVIO CHAVES
Dep. GEt~r':SIO DE BARROS ·.31.10.79
Sen. LOHANTO JONIOR

À Proposta de n9 37, foi oferecida~

PRO;;OSTA DE E:·IEliD.'\ Ã CONSTITUIÇÃO N9 38/79-CN;

Dep. JOS:t': TORRES

d~~~~~~~~~~~~~"~ispositivo

~=~: ~i~~~ 0 5E~Á~ENTE

Instalada em 09.10.79.

P?..::?DSTA DE EHENDA Ã CO:fST!"TU!ÇÃO Wf-36/79-CN, Dep. ALCIR P·IMENTA
!j 39, alfnea
Dep. LEUR LOI-!ANTO
"="• ü !i <õ9,· e ul1:cra a r~da.ç_ao·do §'·2~ do art. Sen.
JUTAHY MAGALHÃES
~ 77 Ca Co~s~i:nti~â.:. FeC<::!ra:L".

1.:p.:e''Dá n:we retação ao a::ot ... l_ê,

ao_s artii?;os 43 e 57

?~O?OST•.;, iE ~·:EN' DA Ã CONSttTü:tçAo N9 40/79-CN 1
Dep. t.O:;JWEL GONÇALVES
c;.t:e" Aci"esce.:l.ta. Parágrafo único ao art. 112 da Dep. ODULFO DOMINGUES
Const"i'tuiç:;:o Federal".
Sen. MENDES CANAL!:

06 .ll. 79

21.11.79

In:?talada em 03.10. 79.

uma emenda. O prazo concedido ã Comissão, foi pi"orro;gado por 30 dias.

:t·nstalada em 24.10.79.
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P?.!:S.IS.E:i!'!E
p~.:..zos

V. P::SS!!J!:HTE:

OBSERVAÇ0ES

':l='r,\':':-1'<.
1

::::::.o.::=csT.!I. ::::: ;)!:L::s.r,çi.o !..EGISL.ii.TIVA N<? 0217-9,
11

_

Sen. DI.RCEU CARDOSO

?::-:::.;;Za dc::le.!J:aÇâo d.:l pcci.O.ri!:s ao Sr. ?r~siden'C"e

<!~

?..e~.:!!:llic.a,

.:!:~

::cr:;o..as fl!:-.Cs::.en'tais ptl.:!"a o

pi!.r.J. cl.::.:t:.ora.:;:3.c de lei,

~~;2; ~~~:-!~e~~o~i~~~~i!s~~

insti't::u~.!l

~cnC.:!.tle:-t-::o

poluição,

ir:dus-

e dete:-r.:i

P:.CFOS!.; !:-L JE:LE:G ..l.ÇÃQ LE.GISLP.TIVA U9 03/79 ,., que
"f.-c?Õ~ C,ê;laeação d.e pcéares ao Sr.
Frasidente

;~~~=~~~~~ ~~ ~r~a~~~;,~l~~ H=~o ~~bi;~~~~~~~s
0

:':S~s

1

AGUARDA PARECER DO RELATO~
NÃO HAVENDO PRAZO PARA TA!!_

S,.en. FP.SSOS PORTO
Dep • AFR!SIO VIEIRP. L.!_
!1.......

TO.

Dep. IR.~lHLDO PEREIRA
Dcp. Sil17.o SESSit1
S~n. JOSt LINS

e ::-.-ec.,;,~is:::cs de for:roula."'ão e q_r.;.li,_cac~Q".

m:

p;OFOS'!'A

"Prcpõa

ijE!..EG •.:..çl-.0 I,.EGISL.?..'rJVA N9 04/79,-- que-

te-lçgaç~o

de podares ao Sr.

?residente

~!~~=~~!~:i~c~~~;~~i~t~~1~~~ ;e ~!~!;m~~!~~;c o~
?:=,D?:J57.~. Dr: :J~Lt:G.t.Ç7i.O Li::GIS1JI.1'IV/•. U9 05/79, qu-e
?:-o?Ee de~ar;a;'ão de _pcCeres ao Sr. Presidente

~~~~:~~b~~~~i~I~~I~a~~:~~~!~~~~1~;:~~!~~!~~~:~

Dep. O.RDOSO FREGAPANI

Dep. GE:~tsro DE BP..RROS
Sen. ;..?F'ONSO c;..t-1ARGO
Sen. !-!ENRIQUE Sl,llT!LLO
Sen. ALSERTO SILVA
Dep. C.'I.RLOS S.AJ-!T'ANA

:E:::.::rcc.i~".

Dap. JUNIA MARISE
Dep. !..EUR L0!"-!2-JTO
Sen. AL.l1!R PINT_O

?R:t:.s::m:w;r

. ! ?RJ..ZOS

~;.;,~~~~DENTE
C::JHISS:il.-J p,:,~L.t.l-IEl<TAR i:E 1:-iC:U:E:R'I'I'O CRIADA ?ELA
Sen. ITAHA?.. FR!·~··rCO
RZSOLL:ÇÃO i·:<? 59/73, nos termos o:lo Reeil:'.ento 'fnte::-no do S<::l~a-:io Federal, para investiz<J.r C.enun- Sen. PASSOS PORTO
cias fo:or.~~lladas pela r'C!Vista "DER SPIEGEL", da Sen. MILTO!J CABRJ\L
..e..1e~a:nha, so'!:Jr-e a excct:ção (jo Acordo Nuçlcar
S::><=.sil-Alerr.a:n:.a.

I

OE.SERVAÇ~:E:.S

Depoimentos pres"tados perante a Comissão
pelos Senhores;
Em 09.10.79. Dr. CARLOS VILLARES -Industrial!
Paulista;
Em 10.10~79. Dr. JAIR MELLO - Chefe do Grupo do TÓrio;

14.03.80

Em 17.10.79. General DIRCEU COUTINHO- E:x.
Superintendente da NUCLEI;
Em 23.10.79. Dr.E.W. BECKER- FÍsico Alemão-

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO CRIADA PELA
lsen. EVANDRO CARREIRA
RESOLUÇ;l\.0 N9 03/79, com o objet,ivo 4e. ªpurar
RAIMUNDO PARENTE
d!vastação da florest~ amazõnic_a_ e l?uas implica-; en.
çoes.
Sen. ALOYSIO CHAVES

a,l:s

I

.

.. - . .. . .

09.04.80

. ...

S!NTESE

DOS

TRABAJ;.HOS

REUNIÕES REALI ZA_:o.AS ••••••• ~ ••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50
COMISSÕES INS:L"ALA'DAS ••••••••••••• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••• •• • • ~. 24

PARECERES PROFERIWS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • •• J.2
AVISOS ENCEMINHADOS AOS SENHORES .ME:MBROS DAS 001\IISSÕ!:S ••••••• • •• 2317

VETOS ............................................... ••• •••••••••• 02
OFTCIOS :REMETIDOS ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 55

EMENDAS RECEBIDAS ••••••••••••••• ·-· •••••••••••••••••••••••••••••• 992.
RESSALVAS RECEBIDAS .............................. •• ........ • • • • • • •• 07
ATAS WBLICADAS •••••••••••••••••••••• •• ·- •••••••••• -. •• •• • • • • • • •• 38

DEPOIMENTOS PRESTADOS l'ERANTE A Cl'I CRIADA PARA

INVESTIGAR DENUNCIAS FORldULA;DAS PELA REVISTA
"DER SPIEGEL", ALEMANHA, SOBRE A EXECUÇÃO

'
DO

ACORDO'-NUCLEAR BRASIL-ALEMANHA •••••• , ••••••••••••••• ~............ 04

PALESTRA PROFERIDAS NAS COMISSêlES MISTAS •••••••••• ~··•••••• •••••• 12
TELEGRAMAS EXPEDIOOS ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 08
TELEX-ENVIÃDOS •• ••••• •••••••••• •••••······••••••• ·•••••••• •••••· 18

Brasília, em 31 de

~

;-r ~:s.

p

outubro de 1 979

RUT:A DE SOUZA CASTRO

·

Comissões Mistas, Especiais
de lnquerl. to.

NovembTO de 1979
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INSTITUTO DE PREVID€NCIA DOS CONGRESSISTAS

PARECER, sob n• 819, de 1979, da Comissão:
-do Distrito Federal, favorâvel, com voto em separado do Senador I ta·
mar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta"se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
PARECER DO CONSELHO. DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de" Previdência dos Congressistas,
nos termos da competência estabelecida pelo art. 15, item ·~d", da Lei
n9 4.284, de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita_ç Despesa, referentes ao período
de 1-9·79 a 30"9-79, é de parecer que os mesmos se encontram certos e em boa
ordem, satisfazendo assim as exigências legais.
Brasnia-DF, 31 de outubro de 1979.- Deputado Bento Gonçalves Filho,
Presidente - Senador Ivandro Cunha Lln~a, Tesoureiro - Deputado Dario
Tavares, Conselheiro -Deputado Mauricio Fruet, Conselheiro- Deputado
Furtado Leite, Tesoureiro - Deputado Lidovlno Fanton, Conselheiro.

1.000 ·A

r

I

RESOLUÇÃO N• 68/79
Altera o limite estipulado no ar!. 1• da Resolução n• 20/71, que
baixa' normas para concessão de empréstimo simples.
O Consefb.o Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
na forma do art. 15 da Lei número 4.282, de 20 de novembro de 1963, e art. 14
do Regimento Bâsico. resolve:
Art. 1• O empréstimo de que trata a Resolução número 20/7 I passa a
ser concedido até o valor de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqUenta mil cruzeiros),
observada a margem consignâvel em folha de pagamento.
Art. 29 Esta Resolução entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as Resoluções números 33/73, 41/75, 55(77, 59/79 e demais disposições em contrário~
Brasília-DF, 6 de novembro de 1979.- Deputado Bento Gonçalves FIlho, Presidente- Deputado Maurício Fruet, Conselheiro- Deputado Dario
Tavares, Conselheiro -Senador Ivandro Cunha Lima, Tesoureiro - Depu·
tado Furtado Leite, Tesoureiro - Deputado Lldovino Fanton, Conselheiro.

ro

s.OOO"P

;.100-~

o~.t>s

r

vo

8.100-~

?UO -l!lan.:c&C/)IoYioo,onto
7121 !l.aneo do llrnU s.A

628.?46,28
18-917.5'72.10

71.:0 " ~&neG& c/O..qua& ..,. rran.oUo
7131 - Caiu EconÕooica Fe4eral
71J3- ('pen lfarUt

17-712-724,66

M

ll~\2,000,00

2.217-600,00
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
Ata da Reunlílo Ordinária realizada em 6 de novembro de 1979.

As dezessete horas do dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e
nove, com a presença dos senhores Deputados Maurício Fruet, Dario Tava~
res, Furtado Leite, Lidovino Fanton e do Senador lvandro Cunha Lima, sob
a presidência do Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu~se o Conselho Deliberativo a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a Ata da reu~
nião anterior, o senhor Presidente procede a: diStribuição de processos de concessão de pensão a: Balbina Arnaud Mendes, Durvalina Alves Pereira, Gilda
Amora de Assis Republicano, Gustavo de Souza Ribeiro, Hermes Pessanha
Gomes, Lãzarô de Freitas, Regirla Dou-at de Loyola, Ronaldo Pacheco de
Oliveira, Rosalina Gaivão, Caio Cesar de Men-ezes Pinheiro que são relatados e aprovados por unanimidade. A seguir o Senador Cunha Lima relata,
com parecer favorável, o processo em que Francisco Josê Ferreira Studart re~
quer a faculdade de integralizar a carência, sendo o mesmo aprovado pelo
Conselho Deliberativo e, pelo indeferimento, do processo em que o citado ex~
parlamentar requer pagamento de pensões suspensas no perfodo em que exerceu o mandato federal, conversão da pensão por invalidez de ex~funcionário
em pensão de ex-parlamen~ar e junção das contri~uições de associado facul~
tativo às de associado obrigatório, sendo este indeferido por unanimidade. O
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Conselho Deliberativo aprova, a seguir, o parecer favorável do Conselheiro
Deputado Hugo Napoleão ao requerimento do. ex-parlamentar Oswaldo
Costa Nunes Freire solicitando pagamento de pensões suspensas. Em discussão o processo que trata de contribuições ao Instituto de Previdência dos
Congressistas por parte de suplentes de parlamentares quando convocados
para o exercício do mandato, em caráter temporário. O Conselho Delibera ti~
vo aprova, por unanimidade, o parecer do relator Conselheiro Deputado
Maurício Fruet, no sentido de que os suplentes, quando convocados, não integrem o quadro de associados do Instituto, uma vez que não se enquadram
em nenhuma das duas categorias de associados inte~rantes do órgão. Dando
continuidade, na pauta dos trabalhos é aproyada a Resolução n' 68/79 que
altera o limite para concessão de empréstimos. O Senhor PreSidente, com
aprovaçã.o dos senhores Conselheiros, decide suspender, a partir da data de
publicação desta Ata, a concessão de auxílio-doença para cobertura de assistência odontológica, quer inclua cirurgia ou não. Qutrossim fica decidido
que, para os demais casos serão enviadas cópias dos recibos à Delegacia Regional
,do Imposto de Renda sendo dado ciência do fato aos emitentes. Nada havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta minutos é encerrada a reunião. E,
para constar, eu, Nelson Santa Cruz Quirino, Secretário, lavrei a presente ata
que depois de lida e aprovada, serâ assinada pelo senhor Presidente. -Deputado Bento Gonçalves Filho,, Presidente.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
9• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1979.

Às dez horas do dia vinte e cinco. de outubro do ano de mil novecentos e
setenta e nove, na sB;la de reuniões do Anexo ••s", presentes os Srs. Senadores
Lázaro Barboza, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Benedito Fer-reira, Adalberto Sena, Saldanha Derzi, Passos Pôrto e Itamar Franco, reúnese a Comissão do Distrito Federal.
Deix~m de comparecer por motivo justificado os Srs. Senadores Jessé
Freire, José Sarney, Affonso Camargo, Murilo Badaró e Mauro Benevides.
Constatada a existência de número, o Sr. Presidente dec1ara abertos os
trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reur.tião anterior, que é dada
como aprovada.
Dando seguimento, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Benedito Ferreira que emite parecer favorável com a emenda n9 1-DF ao Pro~
jeto de Lei do Senado n9 246/76, que "dispõe sobre a construção, em Brasília,
de monumento em memória do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e
dá outras providências". Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a presente reunião, lavrando eu,
Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata
··
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
19• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 1979

Lei da Câmara n9 38/79, que "estende aos Cirurgiões-Dentistas Militares e
aos Farmacêuticos Militares os benefícios da Lei n9 5.526, de 5 de novembro
de 1968" ..

Aprovado.
Por determinação da Presidência, são adiados os demais itens constantes
da pauta.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assin<i!da pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
11• REUNIÃO, REALIZADA EM8 DE NOVEMBRO DE 1979
Às nove horas e trinta minutos do dia oito de novembro do ano de mil
novecentos e setenta e nove, na sala de reuniões do Anexo .. B", presentes os
Srs. Senadores Lâzaro Bãrboza, Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
Passos Pôrto, Murilo Badaró, Affonso Camargo, Adã.lberf.o Sena e Mauro·
Benevides, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de Comparecer -por motivo justificado os Srs. Senadores Jessé
Freire, José Sarney, Saldanha Derzi, Benedito Ferreira e Itamar Franco.
Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente dá início aos traba~
lhos, concedendp a palavra ao Sr. Senador Passos Pôrto que emite parecer
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 329/79- DF que "eleva em

até CrS 2.000.000.000,00 a· limite concedido ao Governo do Distrito Federal
para promover abertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado tendo voto com res~

Aos oito dias do mês de novembro de mil novecentos e setenta e nove, às trições do Sr. Senador Adalberto Sena.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a reunião, lavrando
onze horas, na Sala de Reuniões do Anexo "B", presentes os Senhores Sena~
dores Lenoir Vargas- Vice--Presidente, no exercício da Presidência, Jutahy eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente
Magalhães, Jaison Barreto, Moacyr Dalla e Eunice Michiles, reúne~se a Co~ Ata que, lida e aprovada, será assinada pelO Sr. Presidente:
missão de Legislação Social.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Helvídio Nunes, Jessê Freire, Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, Fran~
co Montoro e Humberto Lucena.
Constatada a existência de número regimental, são abertos os trabalhos
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra à Senhora Eunice
Michiles que emite parecer referente ao Projeto de Lei do Senado n9 135/78,
que ••estende o direito ao salário-família aos empregados domêsticos". Aprovado parecer pela revisão da Comissão de Constituição e Justiça.
Logo após, o Senador Jutahy Magalhães procede à leitura de seu parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 24/78, que "dâ nova redação ao artigo n9

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
32• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE
1979

Ãs dez h~ras do dia sete de novembro 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, Bernardino Viana, Almir
Pinto, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Hugo Ramos, Lenoir Vargas,
Aderbal Jurema, Cunha Lima, Amaral Furlan e Murilo Badaró, reúne-se a
Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Helvídio
Nunes, José Sarney, Leite Chaves, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Paulo
227 do Decreto·lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Brossard e Franco Montoro.
Trabalho.) Aprovado parecer por diligência ao Ministério das ComuniHavendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos trabalhos da
cações.
Comissão. Lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente passa a palaSão apreciadas as seguintes matérias constantes da pauta: I) Projeto de
vra ao Senador Jaison Barreto que oferece parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n' 132/79- Autoriza o INAMPS a realizar convênio com as
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entidades sindicais que prestam assistência mêdico~dentária a seus associados 12-9-69, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, corno discie dependentes. Relator do vencido: Senador Raimundo Parente. Parecer: plina obrigatória, nos sistemaS de ensino do País. Relator: Senador Leite
constitucional e jurídico. Contrário no mé~ito. Aprovado, vencidos os Sena- Chaves. Parecer: constitucional, jurídico e favorável no mérito. Aprovado.
dores Cunha Lima e Hugo Ramos. 2) Projeto de Lei do Senado no 57 j79- 18) Projeto de Lei do Senado no 240/79- Disciplina sobre a contagem de
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empre- períodos de tempo de serviço prestado em atividades consideradas penosas,
sas públicas manterem o controle das respectivas subsidiárias, nas condições insalubres e perigosas. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: inconstique especifica. Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: constitucional e jurí- t'ucional. Aprovado. 19) Projeto de Lei do Senado n9 245/78 - Dispõe sobre
dico, com uma emenda. Votos em separado dos Senadores Bernardino Viana aposentadoria especial para os músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do
e Aderbal Jurema pela inconstitucionalidade 1 O Sr. Presidente comunica que BrasiL Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer. inconstitucional. Aprovao parecer do relator foi apreciado na reunião de 17 do corrente e, em votação, do. 20) Projeto de Lei do Senado n9 123/79- Dispõe sobre a àposentadoria
votaram com o Relator os Senadores Tancredo Neves e Nelson Carneiro. O especial dos telegratistas, radiotelegrafistas e operadores de telecomunicações
Senador Aderbal Jurema solicitou vista do processo, visto não se achar em em geral, no serviço privado e público. Relator: Senador Lenoir Vargas. Pacondições de votâ-lo, sendo suspensa a votação aguardando o pronunciamen- recer: inconstitucional. Aprovado. 21) PrOjeto de Lei do Senado n9 64/79to do Senador Aderbal Jurema, que devolveu o projeto com voto em separa- Altera o§ 2? do art. 67 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica
do pela inconstitucionalidade. Prosseguindo-se na VotaÇão, é vencido o Rela- da Previdência Social), modificada pelo art. 17 do Decreto-lei n9 66, de 21-11tor, aprovando a Comissão o voto separado do Senador Bernardino Viana 66 - Determina que os bi:meficios concedidos pelo INPS serão reajustados
que é designado Relator do Vencido. Declaram-se vencidos os Senadores na ba.?e do reajustamento do salário mínimo. Relator: Senador Bernardino
Tancredo Neves e Nelson Carneiro. 3) Ofício n9 155/79-GP, de 24-9-79, do Viana. Parecer: incons_tituCiOnal. Aprovado. 22) Projeto de Lei do Senado n9
Presidente do Senado Federal, encaminhando ao exame desta Comissão con- 108/79- Altera o art. 4"' da Lei Complementar n~' 11, de 25-5-71, que institui
sul ta do Presidente do IPC feita por oficio jio 170/79, de I0-9-79, a respeito do o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Relator: Senador Raimunprocesso de pagamento do pecúlio parlamentar à viúva do ex-Senador João do Parente. Parecer: inconstitucional. Apro,vado. 23) Projeto de Lei do SenaBasco. Relator: Senador Franco Montoro. ParecCr: o pecúlio deve ser pago a do n9 290/79- Acrescenta parágrafos a11 ~tt. 58 da CLT. Concedida vista ao
todos os filhos menores de qualquer condição, em parcelas iguais; recomen- Senador Bernardino Viana. 24) Projeto dé Lei do Senado n9 75/79- Emendar ao Conselho Deliberativo do IPC rever a Resolução n9 46/75, da n9 I - Plenário- Dispõe sobre a transmissão, por emissoras de rádio e
atualizando-a com a Lei do Divórcio. O Sr. Presidente comunica que o Sena- televisão vinculadas à União, de programas de debates sobre problemas bradar Franco Montara não pôde comparecer, mas deixara pedido para que fos- si!eiros. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: inconstitucional. Aprovasem relatados os projetas de que é Relator. Em discussão, é aprovado o pare- do. 25} Projeto de Lei do Senado n9 100/79 - Concede aposentadoria especer por unanimidade. 4) Projeto de Lei do Senado n9 276/79- Revoga o art. cial aos artistas e aos técniCos em espetáculos de diversóes. Relator: Senador
35 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código do Processo Pe- Lenoir Vargas. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 26) Projeto de Lei do
nal). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico_. Fa- Senado n~' 264/79- Dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e represenvorâvel no mérito. Aprovado. 5) Ofício "S" n9J6j76 do Governador do Esta- tantes sindicais beneficiados pela anistia. Relator: Senador Raimundo Parendo do Pará. Retirado de pauta a pedido do Relator. 6) Projeto de Lei do Se- te. Parecer: inconstitucionaL Aprovado. 27) Projeto de Lei do Senado n9
nado no 55/78- Dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz. Relator: Senador 170/79- Altera a Lei n° 4.131, de 3 de agosto de 1964 e Lei no 4.728, de 14
Raimundo Parente. Concedida vista ao Senador Murilo Badaró. 7) Projeto de julho de 1965, que disciPlina a aplicação do capital estrangeiro e as remesde Lei do Senado n9 298/79- Dispõe sObre a profissão de carpinteiro naval sas de valores para o exterior. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: inda Marinha Mercante. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucio- constitucional. Apfovado, vencido o Senador Cunha Lima. 28) Projeto de Lei
nal ejurídico.~Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado n• 205/79- Permite a d~ Câmara n• 56/79- Acrescenta parãgrafo único ao art. li da CLT. Relaprisão civil do devedor quando, por dolo, não cumprir decisão judicial. Rela- to r: Senador Hugo Ramos::. Parecer: injurídica. Aprovado. 29) Projeto de Lei
tor Senador Leite Chaves. Parecer: constitucional e jurídico. Favorável no do Senado n9 302/79- Revoga o art. 29 da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de
m~rito. O Senhor Presidente informa a Comissão que o Senador Leite Cha- 1975. Concedida vista ao Senador Cunha Lima. 30) Projeto de Lei do Senado
ves, por motivo de força maior, não pôde comparecer à Reunião e solicitara O"' 5/79- Extingue limites de idade para filiação ao INPS e suprime período
que fossem apreciados os Projetas de que 'é Relator. Aprovado. 9) Projeto de de carência em favor do trabaihador rural. Relator: Senador Murilo Badaró.
Lei do Senado n9 282/79- Dispensa a concordâncfa do empregador no caso Parecer: inconstitucional. 31) Projeto ~e Lei do Senado n9ll4/79- Dá nova
de opção pelo empregado pelo sistema do FGTS. Relator: Senador Amaral redação aos arts. 687, 692 e 700 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CóFurlan. Parecer: pela prejudicialidade. Aprovado. lO) Projeto de Lei do Sena- digo de Processo Civil). Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: constitudo n9 284/79- Dispõe sobre o FGTS, determinando que, em caso de morte, cional e jurídico, c:om 2 emendas. Em discussão. Falam os Senadores Hugo
a cont!'l vinculada em nome do empregado passará para a sua família na for- Ramos e Aloysio Chaves. Em votação, é aprovado o parecer do Relator, voma da lei civil. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurí- tando o-Senador Hugo Ramos com restrições. Na Emenda ao§ 29, onde se lê
dico. Aprovado. II) Projeto de Lei do Senado no 56j79- Complementar- •'corretor" leia-se "mediador". 32) Projeto de Lei do Senado no 199/78Cria a Região MetrOPOlitana de Goiânia.-GO na forma do a-rt. 164 da Cons- Complementar- Dá nova redação à alínea n, inciso I, art. 19 da Lei Completituição Federal. Retirado de pauta. 12) Projeto de Lei do Senado n9 225/79 mentar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os casos de inelegibilida- Acrescenta dispositivo à CLT dispondo sobre transferência de emprega- des. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: prejudicado. Aprovado. 33)
do estudante. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: constitucional e jurí- Projeto de Lei do Senado n9 101/78- Complementar- Exclui das inelegibidico. Voto separado do Senador Hugo Ramos contrário quanto ao mêrito. !idades os casos-de simples denúncia, modificando a alínea n, do inciso I, do
Em votação, é aprovado o voto separado por unanimidade, vez que o Sena- .art. 19 da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970. Relator: Senador
dor Amaral Furlan reformula seu voto e vota com o Senador Hugo Ramos. Aloysío Chaves. Parecer: prejudicado. Aprovado. 34) Projeto de Decreto i.e0 projeto é redistribuído para o Senador Hugo Ramos. 13) Proje~o de Lei da ;g:islativo n9 30/79 - Regula o pagamento dos subsídios dos Membros do
Câmara n9 101/78- Modifica o art. 19 do Decreto-lei n9 3.020, de 19 de abril Cõngiesso Nacional, durante os recessos parlamentares. Relator: Senador
de 1941, que fixou o valor do bem de família. Relator: Senador Franco Mon- Lenoir Vargas. Parecer: constitucional ejurídica. Aprovado. 35) Projeto de
toro. Parecer: favorãvel. Aprovado. 14) Projeto de Lei do Senado no 296/79 Lei do Senado no 329/79-DF- Eleva em até Cr$ 2.000.000.000,00 0 limite
-Institui o .. Dia Nacional da Fauna". Relator: Senador Raimundo Parente. concedido ao Governo do DistritO Federal para promover abertura de crédiParecer: constitucional e jurídico. Regimental e boa técnica legislativa. Apro- tos suplementares ao Orçamento vigente. Relator: Senador Aderbal Jurem a.
vado. 15) Projetas de Lei do Sena_do n9s '84/74 --Acrescenta dispositivos à Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 36) Projeto de Resolução da
CLT, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de I•-5-43; 221/75 - Estabelece Comissão de Finanças ao Oficio "S" no 30/79, do Sr. Governardor do Estado
para os motoristas profissionais a remuneração mínima obrigatória, fixa-lhes do Rio Grande do Norte, solicitando autorização ao Senado Federal, para
a jornada de trabalho, e dá outras providências; 30/78 - Fixa em 6 horas a contratar empréstimo externo no valor de 20 milhões de dólares americanos,
jornada de trabalho dos motoristas de ônibus. Relator: Senador Leite Chaves: Pa- destinado ao financiamento de projetes de prioridade para o Estado. Relator:
recer. constitucional e jurídico o PLS 30/78 e pela rejeição no mérito por Senador Bernardino Viana- Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado:
estar! contido no PLS n° 221/75. Aprovado. 16) Projeto de Lei da Câmara no 37) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças ao Oficio "S" no 32/79 do
66/79- Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de Sr. Governador do Estado de Alagoas, solicitando autorização do Senado
1973 -Código de Processo Civil. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: Federal, para contratar empréstimo externo no valor de 25 milhões de dólares
constituciomil, jurídico e favorável no mêrito. Aprovado. 17) Projeto de Lei americanos, destinado ao financiamento de projetas de prioridade para o Esw
do Senado n9 164/78- Acrescenta alínea ao art. 29 do Decreto-lei n9 869, de tado. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: constitucional e jurídico. Apro·
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vado. 38 a 41) Projetas de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens n"'s 153, 154, 155 e 173, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, propostas do Ministro da Fazenda,
para que sejam autorizadas as Prefeituras Municipais de Barbacena, Belo
Horizonte e o Governo do Estado de Minas Gerais a elevarem os montantes
de suas dívidas consolidadas. Relator: Senador Murilo Badaró. Pareceres:
constitucionais e jurídicos. Aprovados. 42) Projeto de ResOlução da Comissão de Economia à Mensagem n"' 152/79 do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Ministro da Fazenda
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
(BA) a elevar o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Almir
Pinto. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 43 e 44) Projetas de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens nos 187 e 188, de 1979, do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
propostas do Ministro da Fazenda, para que sejam autorizadas a Prefeitura
Municipal de Cachoeirinha (RS) e o Estado de Mato Grosso do Sul a elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas, bem como garantir emprêstimo da SANESUL no valor de Cr$ 1.094.754.543,00. Relator: Senador Bernardino Viana. Pareceres: constituciOnais e jurídiCos. Aprovados. 45 a 47 49 e 50) Projetas de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens n9s
189, 191, 192,200 e210, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Feder~ll. propostas do Ministro da Fazenda, para que
sejam autorizadas as PrefeituraS Municipais de Campinas, Prudente, Regente
Feijó, São Paulo e Guarlij"á, E-stado de São Pã.-ulo, a elevarem os montantes de
sua dívidas consolidadas. Relator: Senador Amaral Furlan. Pareceres: constitucionais e jurídicos. Aprovados. 48) Projeto de Resolução -da C-O!rúsSão de
Economia à Mensagem n'~" 195/79 do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado federal, proposta_ ~o Ministro da Fazendat para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG) a elevar 0
montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado 51) Projeto de Res_olução da Comís"São de Economia à Mensagem nll 199/79 do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Estado de _Sergipe a elevar o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucional
e jurídico. 52) Projeto de Resolução da-CoinisSão de Economia à Mensagem
n"' 209/79 do Sr. Presidente- da Repdblica, submetendo à a provação do Senado Federal~ proposta do Ministro da_ Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Apucaiana (PR) a elevar o montante de
sua dívida consolidada. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado.
Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida
e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente.
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Srs. Senadores Lázaro Barboza, Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
Adalberto Sena, Saldanha Derzi, Itamar Franco, Murilo Badaró, Affonso
Camargo e Henrique Santillo reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer por motivo justificado os Srs. Senadores Jessé
Freire, José Sarney, Benedito Ferreira, Passos Pôrto e Mauro Benevides.
Verificada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Murilo
Badaró que relata o Veto Parcial do Sr. Presidente da República aposto ao
Projeto de Lei do Senado nii191/77-DF, que .. Fixa a idade máxima para inscrição em concurso público destina~<? ao ingresso em empregos e cargos do
Serviço Civil do Distrito Federal". Posto em discussão e votação, ê o relatório aprovado, com votos vencidos dos Srs. Senadores Itamar Franco e Henrique Santillo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
lida e aprovada serâ assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PúBLICAS
7o REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 7 DE
NOVEMBRO DE 1979

Aos sete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dez horas, na Sala de Reuniões do Anexo "B", presentes os Senhores
Senadores Vicente Vuolo (Vice-Presidente, IJ.O exercício da Presidência), Af·
fonso Cama!go, Pedro Pedrossian e Alberto Silva, reúne-se a Comissão de
Transportes, Comunicações- e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Ferreira, Evandro Carreira, Lãzaro Barboza e Orestes Quércia.
Constatada a existência de número regimental, são abertos os trabalhos
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como a provada.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Affonso Camargo, que emite parecer contrâriO ao Projeto de Lei da Câmara n9
134/78, que ..faculta aos assinantes de serviços de telefonia a exclusão dorespectivo relefone dos sistemas Discagem Direta à Distânci~. e Discagem Direta
Internacional.'' Aprovado.
. Logo a~ós, o S~n~d~r Vicente Vuo_lo convid~ o Senador Pedro Pedrass1an a assumir a Pres1denc1a, para que possa proferu parc;cer referente ao Projeto_de_Decreto Legislativo n"' 06/79, que "ratifica o te_-;to do Acordo sobre
Tr~nsport~ e Navegação Marítima,. celebrado em Bra:;ília a vi~te .e três de
ma_w de mil n~vecentos e setenta e 01t?, ~ntre o Governo da Republica Federauva do Brasil e o Governo da Republica Portuguesa." Aprovado parecer
favorãvel - nos termos da Emenda no 1-CRE - (Substitutivo).
3• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 8 DE
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
NOVEMBRO DE 1979
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aproÀs dezessete horas do dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua, sob a Presidência do Senador Henrique de
COMISSÃO DE SAÜDE
La Rocque, presentes os Senadores Almir Pinto, Bernardino- Viana, Murilo
4• REUNIÃO, REALIZADA EM II DE OUTUBRO DE 1979
Badaró, Amaral Furlan, Aderbal Jurema, Cunha Lima, Raimundo Parente e
Ás dez horas e trinta minutos do dia onze de outubro do ano de mil noMoacyr Dalla, 1-eúne-se a Comissão de Constituição e Justiça.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dâ início aos traba- vecentos e setenta e nove, sob a Presidência do Senhor Senador Gilvan Rocha
lhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior é, em se- e a presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, Alberto Silva e Adalberto
Sena, na Sala de Reuniões do anexo "B", reúne-se a Comissão de Saúde.
guida, dada como aprovada.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Na forma regimental, o Senador Henrique de La Rocque passa a Presidência ao Senador Ãlffiil- Pinto e lê seu parecer ao Projeto de Resolução da Lomanto Júnior, José Guiomard, -HenricillC:-Santillo e Jaison Barreto.
Ê dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é
Comissão de Finanças ao Ofiéio S 33/79 do Sr. Governador do Estado do
Maranhão, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar em- dada como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao
préstimo externo no valor de quarenta milhões de dólares americanos, a serem aplicados na implantação dos Projetas Integrildos de Produção Agrope- Senhor Senador. Almir Pinto, que emite parecer pela rejeição do Projeto de
cuãriã., coricluindo por sua constitucionalidade e juridicidade. Em discussão e Lei da Câmara n'~" 141, de 1977, que dispõe sobre o_ trabalho do excepcional
nas Oficinas Protegidas e em trabalho competitivo. Discutido e votado ê o
votação, ê aprovado por unanimidade.
Reassumindo a Presidência, o Senador Henrique de La Rocque encerra parecer aprovado por unanimidade.
Em seguida, concede a palavra ao Senhor Senador Adalberto Sena para
a reunião, uma vez esgotada a pauta, lavrando eu, Maria Helena Bueno
Brandão, Assistente, a presente ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo relatar o Projeto de Lei da Câmara nll 33, de_l979, que dã nova redação ao parãgrafo único do art. 27 do Decreto-lei no 7.841, de 8 de agosto de 1945 Códi·
Senhor Presidente.
go de Águas Minerais, concluindo favoravelmente à proposição. Submetido
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
o parecer a discussão e votação é o mesmo aprovaçio por maioria.
lO• REUNIÃO REALIZADA EM 6 DE
Para o exame do último item da pauta, constituída pela apresentação do
NOVEMBRO DE 1979
Relatório da Presidência da Comissão de Saúde a respeito da realização do
EXTRAORDINÁRIA
Simpósio Sobre Problemas Demogrâficos Brasileiros, e a proposta para imw
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de novembro do ano de mil pressão dos seus anais, o Senhor Presidente convida o Senhor Senador Almir
novecentos e setenta e nove, na sala de reuniões do Anexo "B", presentes os Pinto a assumir a direção dos trabalhos e, nos termos do art. 150 do Re_gi-
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mento Interno, apresenta circunstancial relatório sobre o referido conclave e
propõe a publicação de seus anais como contribuição científica deste órgão
técnico a ser distribuída entre os órgãos públicos e entidades interessadas nos
assuntos relacionados com a saúde pública, a mortalidade infantil, o aborto,
o planejamento familiar, a paternidade responsável ou com o controle da natalidade, temas estes abordados por autoridades de reconhecida nomeada, especialmente convidadas pela Comissão de Saúde. Apos atendidos os esclarecimentos solicitados e discutida a proposta de publicação dos referidos anais,
é a mesma aprovada por unanimidade, voltando o Senhor Senador Gilvan
Rocha a assumir a Presidência.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para constar, eu, Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente.

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1979
Ãs dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro do ano de
mil novecentos e setenta e nove, sob a Presidência do Senhor Senador Gilvan
Rocha e a presença dos Senhores Senadores Henrique Santillo, Adalberto Sena, José Richa e Saldanha Derzi, na Sala de Reuniões do Anexo "B", reúnese a Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Junior, Almir Pinto, Alberto Silva, José Guiomard e Jaison Barreto.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é
dada corno aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador José Richa para relatar o Projeto de Lei da Câmara n'i' 51, de
1976, que dispõe sobre a fabricação de detergentes não-biodegradâveis,
nas condições que especifica, concluindo pela aprovação do substitutivo
apresentado pela Comissão de Economia e pela rejeição da Emenda de Plenârio. Discutido e votado é o parecer aprovado por maioria.
Prosseguindo os trabalhos, é dada a palavra ao Senhor Senador Benedito Canelas que apresenta parecer, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n'i' 159, de 1979, que dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticas nos serviços de bordo de veículos de empresas de transporte de passageiro. Submetido o parecer à discussão e vOtação é o mesmo aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Saldanha Derzi, a fim de relatar o Projeto de Lei do Senado n9 128, de 1979,
que altera a redação do Decreto-lei n'i' 229, de 28 de fevereiro de 1967, anexa a
CLT, tornando obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas por condições especiais de trabalho também ao Sindicato respectivo,
ao qual pertença o trabalhador atingido, tendo concluído pela rejeição do referido projeto. Posto em discussão, o Senhor Senador Henrique Santillo soli·
cita vistas aCfijfQjeto,- ferido o Senhor Presidente deferido o pedido e determi·
nado o encaminhamento do processo ao solicitante.
Franqueada a palavra, faz uso da mesma o Senhor Senador Henrique Santillo para dar conhecimento à Comissão que foi Procurado pelos Senhores Presidente da Associação Nacional dos Médicos-Residentes e do
Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, tendo ambos solicitado a interveniênci3-deste órgão técnico, quanto à propalada extinção da residência
médica no Estado de São Paulo, e encarecendo a realização de um estudo
mais profundo sobre este problema, relacionado com a formação dos profissionaiS da ãrea. DiscUtido demoradamente o assunto, é aprovada a participação regimental da Comissão de Saúde, tendo sido autorizada a expedição
de expediente aos Ministérios da Educação, da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social, solicitando a designação de especialistas para se manifestarem, pessoalmente, sobre o assunto, perante este órgão técnico e, oportunamente, se formalizar indicação a respeito, se couber.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para constar, eu, Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

34• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 1979.
Às dezessete horas do dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e nove, na Sala Rui Barboza, sob a Presidência do Senador Henrique de
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La Rocque, presentes oS Senadores Leite Chaves, Murilo Badaró, Nelson
Carneiro, Lenoir Var,gaS, Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Raimundo Parente e Amaral Furlan, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Helvfdio
Nunes, José Sarney, Aderbal Jurema, Moacyr Dal1a, Hugo Ramos, Lázaro
BarbOza, Paulo Brossard e Franco Montara.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior é, em seguida, dada como aprovada.
O Senhor Presidente propõe, com a aprovação unânime do Plenário
da Comissão, moção do mais profundo pesar pelo falecimento do exPresidente deste Órgão Técnico, Senador Accioly Filho, sobre cuja personali·
dade todos os membros da Comissão teceram os mais comoventes elogios.
Propõe, também, que seja expedido à familia do ex-Parlamentar falecido um
telegrama exprimindo a mágoa dos seus ex-colegas do Senado da República,
Passa-se à aprectação- da pauta dos trabalhos:
Senador Lenoir Vargas
Pareceres aos Projetos de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens n•s 241 e 242, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do seníldo Federal proposta do Ministro di Fazenda para que sejam aUtorizadas as Prefeituras Municipàis de Chapecó e Xanxerê (SC) a elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas, concluindo pela sua constituciOnalidade e juridicidade. AprovadO.
Senador Leite Chaves
Pareceres aos Projetas de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens n'i's 243, 244 e 245, de 1979, do Sr. Presidente da República, submeten~
do à aprovação do Senado Federal propostas do Ministro da Fazenda para
que sejam autorizadas as Prefeituras Muncipais de Francisco Beltrão, Paraíso
do Norte e Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, a elevarem os montantes de
suas dívidas consolidadas. Constitucionais e jurídicos os pareceres. Aprovados.
Senador Raimundo Parente
Pela constitucionalidade e juridicidade do ProJeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'i' 239/79, do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) a elevar
o montante dê sua: -dívidà consolidilda. Aprovado.
Senador Bernardino Viana
Constitucionais- e jurídicos os Projetas de Resolução das Comissões de
Economia e de Finanças à Mensagem n• 240 e ao Ofício no 35, de 1979, respectivamente, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Garças (MT) a elevar o montante de sua dívida externa, e do Senhor PrefeitO Municipal de Maceió, solicitando autorização do
Senado Federal para contratar empréstimo externo no valor de cinco milhões de dólares ou o seu equivalente em outras moedas estrangeiras, destinado a financiar obras de infra-estrutura de serviços bãsicos do Município.
Aprovados os pareceres.
Senador Amaral Furlan
Pela constitucionalidade e juridicidade dos Projetas de Resolução da Co·
missão de Economia às seguintes proposições: Mensagem n9 190/79 do Sr.
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Piquerobi (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada; Mensagem n9 197/79, para que seja autorizado o Departamento de Urbanização e
Saneamento de Ribeirão Preto - DURSARP a eleva_r o montante de sua
dívida consolidada; Mensagem n9 238/79, para que seja autorizado o Governo do Estado de Sã_o Paulo a elevar o montante de sua dívida consolidada;
Mensagem n9 253/79, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
São Paulo a elevar o montante de sua dívida consolidada; Mensagens n9s 251
e 252, de 1979, para que sejam autoriz<idas as Prefeituras Municipais de Iracemápolis e Itu, Estado de São Paulo, a elevarem os montes de suas dívidas
consolid;;tdas; e Mensagem n9 254/79, Para que seja autorizado o Departamento de Águas e Energia - DAEE (SP) a elevar o montante de sua dívida
consolidada. Os pareceres são aprovados por unanimidade.
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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Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anexo 11 - Têrrco
Telefone: 225-8505- Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA {7 membros)
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Presidentl!l: Teot6nio Vilela
Vici!I·Presidente: Roberto Soturnino
Titulares

Suplentes
ARENA

MDB

1.
2.
3.
4.
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ARENA

1.
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locah Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
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luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

COMPOSIÇÃO
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2.
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4.
5.
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COMISSÃO DE REDAÇÀO {5 membros)
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Titulares
1.
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1. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
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3.
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Bernardino Viana
Saldanha Derzi
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Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
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Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
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Alberto Silve
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2. Humberto Luc~~na
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MOS
1. Orestes Quérda
2. Evelasio Vieira

Assistente: lella Leivas Ferro Costá _

Ramal 497

Reuniõe5.: Quintas--feiras, às 9:30 horas
~oca!: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62Te 716

Titulares

B) SERVIÇO DE CoMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUt:RITO

Suplentes

ARENA
1. Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo

1. Panos Põrto
2. lamento Junior

3. Pedro Pedrossion
4. Affonso Comargo

3. Alberto Silva

Comissões Temporório->
Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11 --Térreo

Telefone: 225-8505 -

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOE:S
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1. Evandro Carreira
2. lo :taro Barbo:to
3. Orestes Querei a

""'
2) Comissões Temporêrias paro Apretcioção de Vetos

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

3} Comissões Especiais e de lnqverito, e
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentaria (art. 90 do

Regimento Conivm)
Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Roma! 497
Reuniões: Terças{~iras, às 10:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreiro
Vice-.Presidente: Vicente Vuolo

Ramal 303

1) Comissões Tempordrias para Projetas do Congresso Nado·

MOS

Assistentes de Comissões~ Horoldo Pere'1ra Fernandes - Ro·
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F.
Cru:t -Ramal 598; Mouro Lopes de Sa - Ramal 310.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HOR~RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL

PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

10,00
C.A.R.
HORAS
09,30

QUARTA

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623
SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
RamOis-621 e716

LÉDA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

QUINTA

09,30

LEI LA

lo,oo

MARIA
HELENA

1o,oo

10,30

HORAS

C. A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SÉRGIO

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

DANIEl

C.R.E.

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO"B"
Ramal- 484

11,00
FRANCISCO
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TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 1979

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 210• SESSÃO, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1979
1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Mensagem do Senhor Presidente da República

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto:

-Projeto de Resolução n9 140/79, que estabelece alíquotas mâximas
do Imposto sobre _operações relativas à circulação de mercadorias.
1.2.2 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Lei do Senado n' 334/78-Complementar, que dispõe
sobre a reprodução por microfilmagem de documentos bancãrios, para os
efeitos previstos no Código Tributário Nacional.
-Projeto de Lei do Senado n"' 128/74, que acrescenta parágrafo ao
art. 89 da Lei n"' 5.107~ cte D- de setembro de 1966, e dá outras providências.
-Projeto de Lei .do Senado nl' 89/75, que altera o art. 81', da Lei nl'
5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
-Projeto de Lei do Senado n9 164/75, que dâ nova redação às letras
"b" e "e" do inciso II, e ao inciso III do art. 89; acrescenta parágrafo aos
arts. lO e 11, todos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o
Fundo de Garantiã- do Tempo de Serviço.
- Projetes de Lei do Senado n•s 128/74; 89j75; 164/75; 189/75;
197/75; 198/75; 226/75; I5j76; 79/76; 200/76; 47/76; 251/76; 290f76;
291/76, 305/76; e 2/77, que objetivam introduzir alterações na Lei n'
5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo
de ,Serviço, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 199/78-Corilplementar, que dá nova
redação à alínea "n", inciso I, art. }9 da Lei Complementar n9 5, de 29 de
abril de 1970, que estabelece os casos de inelegibilidade, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senadon91Qlj78-Complementar, que exclui das
inelegibilidades os casos de simples denúncia, modificando a alínea "n"
do inciso I do art. }9 da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970.

1.2.4 -

Requerimento

- N9 511/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida ao
Jornal de Brasília pelo Doutor Oswaldo Collin, Presidente do Banco do
Brasil.
1.2.5 -

Discursos do Expediente

SENADO~ HENRIQUEDE~LA

ROCQUE- Visita realizada pelo
Presidente João Figueiredo à Venezuela.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Discursos proferidos pelo
Sr. Ministro da Educação e Cultura, por ocasião do Congresso IberoAmericano de Educação, recentemente realizado em Madri-Espanha.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Oficio dirigido pelo Presidente
do Sindicato Rural de Santo Antônio de Pádua-RJ ao Sr. Ministro da
Agricultura, encaminhando reivindicações dos sindicatos da classe de mu~
nicípíos que menciona, em face de notícias sobre a reformulação do Estatuto da Terra.
SENADOR ROBERTO SATURNfNO- Solicitando das autoridades competentes, esclarecimentos sobre a ocorrência de crime envolvendo
detento no Núcleo de Custódia de Brasília.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 258/79-DF, que estima a receita e fixa
a despesa do Di"sfrito Federal para o exercício firianceiro d-e 1980- partes
referentes ao Gabinete do Governador e à Procuradoria-Geral. Aprovado,
após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Mauro Benevides. À Comissão do Distrito Federal.
-Projeto de Lei do Senado n9 ~5~/79-DF, que estima a receita e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980- partes
referentes à Secretaria do Governo e à Secretaria de Administração. Aprovado. Ã Comissão do Distrito Federal.
-Projeto de Lei do Senado n9 258/79-DF, que estima a receita e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980- parte
relativa à Secretaria de Finanças. Aprol·ado. À Comissão do Distrito Federal.

- Redação final do Projeto de Resolução n9 108/79, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, a elevar em
-Recebimento do Oficio n' Sj36f79 (n' 71lj79, na origem), do Sr. Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa
Governador do Estado da Paraíba, solicitando autorizaçãO do Senado Fe- e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e Oitenta centavos) o montanderal para realizar operação de empréstimo externo no valor que mencio- te de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
na para o fim que especifica.
- Redaçào final do-Projeto de Resolução n' 111/79, que autoriza a
- Recebimento do Oficio n' S/37 /79 (n' Of/GP/0918/79, na ori- Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, a elevar em
gem), do Sr. Prefeito Municípal de Manaus, solicitando autorização do Cr.$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e
Senado Federal para realizar operação de emprêstimo externo no valor cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolique menciona para o fim que especifica.
dada. Aprovada. À promulgação.
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- Redação final do Projeto de Resolução nt>t 112/79, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 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) o montante de
sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução nO? 119/79, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a elevar em
Cri !00.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Aprovada. À promulgação.

j

I

l

- Redação final do Projeto de Resolução n9 122/79, que autoriza o
Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de emprêstimo externo no valor de US.I. 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) para financiar projetes prioritáriOs do Estado. Aprovada. Ã promulgação.
- Projeto de Lei do Senado n• 258/79-DF, que estima a receita e fiXa
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980, na parte
relativa à Secretaria -de Agricultura e Produç-ão. Aprovado. Â Comissão do
Distrito Federal.
- Projeto de Lei do Senado nt>t 258/79-DF, que eStima a receita e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980, na parte
relativa à Seáetaria de Segurança Pública. Aprovado. À Comissão do Dis~
trito Federal.
-Projeto de Lei do Senado n9 258/79-DF, que estima a receita e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980, nas par~
tes relativas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e receita e texto da
Lei. Aprovado. À Comissão do Distrito Federal.

1.4 -

_Novembro de 1979

DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR AGENOR MARIA -

Alteração da alíquota do !CM.

SENADOR MARCOS FREIRE- Providências em favor da manutenção do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco- IMIP. Unificação
dos Ministérios da Previdênda ~e Assistência Social e da Saúde.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. Mauro Madureira. AdUzindo novas considerações sobre a
falta de comunicação telcfônica externa, ocorrida em dias da última semana, para o Serviço MédicÕêia Casa.
SENADOR GASTÃO MIJLLER -

Reforma partidãria.

l.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2-

DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES

-Do Sr. José Lins, pronunciados nas sessões de 30-10-79 e 16-1 I-79.
3 -

-

RETIFICAÇi\0
Referente à Ata da 204' Sessão, realizada em 9-11-79.

4 - ATAS DE COMISSOES
5 - MESA DIRETORA

6-

LlDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS

7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 210~ SESSÃO, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDE:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL
HERMES, LOURIV AL BAPTISTA, GASTÃO MÜLLER E.JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. máxfmas do i"nlposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
(!CM).
SENADORES:
2. A proposta se insere no quadro mais amplo de reforçar a receita triAdalberto Sena- Jorge Kalume- Raír~lllndo Parente:::- Jarbas Passa- butária dos Estados, pois permite o aumento das alíquotas do !CM,
rinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - uniformizando-as em 16% (dezesseis por cento) para todas as regiões brasileiHelvidio Nunes - Almir Pinto - Mauro B-enevides - Agenor Maria - ras.
Marcos Freire - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista _3. Todavia, em virtude dos níveis de alíquota ora existentes, previstos
Passos Porto - Luiz Viã.na - Dirceu Cardci:So - Moacyr Dalla - Roberto ne Resolução n' 76, de 22 de novembro de 1976, do Senado Federal, em que
Saturnirio - Henrique Santillo - Gastão MUller - Mendes Canale - Af- há diferença de 1% (um por cento) entre as Regiões Sudeste e Sul (14%) e Refonso Camargo - Pedro Simon.
·
giões Norte, Nordeste e Centro Oeste (15%), sugere-se que a mencionada uniO SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com- formidade seja atingida por etapas, a fim de não traumatizar a economia da
parecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro Região Sudeste e Sul.
4. Assim, estâ se propondo que para as Regiões Sudeste e Sul a alíquoaberta a sessão.
ta do imposto seja majorada na seguinte conformidade:
O Sr. 19-Secretário procederâ à leitura do Expediente,
1.15% (quinze por cento) em 1980.
E lido o seguinte
2. 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento) em 1981.
3. 16% (dezesseis por cento) em 1982 e exercícios subseqüentes.
EXPEDIENTE

MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado
projeto de resolução:
MENSAGEM N• 264, DE 1979
(n' 473(79, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do parágrafO 59 do artigo 23 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberaçãO de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de -Motivos do Senhor Miriislro
Estado da Fazenda, o anexo
projeto de Resolução que "estabelece alíquotas máximas do impo·sto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias.' 1
Brasília, 14 de novembro de 1979. -João Figueiredo.

de

E.M. n• 393
Em 14 de novembro de 1979.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência
o anexo Projeto de Resolução do Senado Federal, que estabelece as alíquotas

Nas Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, a alíquota para 1980 e
exercícios subseqüentes seria de 16% (dezesseis por cento).
A alíquota nas operações de exportação é mantida em 13% (treze por
cento).
5. Convém acentuar que a igualdade da alíquota nas operaçõ"es internas em todo País é justa reivindicação dos Governos do Norte e Nordeste,
aliada à solicitação mais ampla de todos os Estados de majoração dos percentuais de incidênCia do ICM.
6. Embora as alíquotas das operações internas e ínter_estaduais tenham
sido fixadas em igual percentagem para as respectivas Regiões, isso em atendimento a imperativo constitucional, é pensamento manter o critério atual de
redução de base de cálculo nas operações ínterestaduais, a fim de permitir que
nessas relações continue a existir uma diferenciação de alíquota. Essa providência visa preservar certa margem de receita para os Estados consumidores e
serã víabilizada por intermédio de Convênio assinado por todos as Unidades
Federadas e pelo Ministro da Fazenda.
7. Finalmente, cabe esclarecer que a inclusa proposição obedece a
mandamento constitucional (§ 59 do art. 23), que defer~ao Presidente da Re~
pública a iniciativa de propor ao Senado Federal a fixação de alíquotas mâxi-
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mas para o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
4. O art. J9 do Projeto dispõe seja COnSiderada válida e eficã.z, na exeAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos cução do disposto no artigo 195 e seu parãgrafo único, do Código Tributário
do meu mais profundo respeito.- Karlos Rischbieter, Ministro da Fazenda. Nacional, para os efeitos da legislação Tributãria ali consubstanciados, toda
documentação bancãria microfilmada nos termos da Lei n'l 5.433/78.
O art. 29 estabelece as condições para que os microfilmes e suas reproPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 140, DE 1979
duções produzam os mesmos efeitos dos documentos originais.
Estabelece alíquotas máximas do imposto sobre operações relati5. O Projeto não oferece dificuldades sob os aspectos constitucional,
vas à circulação de mercadorias.
jurídico, regimental e de técnica lêgislativa.
Por outro lado, a dissipação de problemas de hermenêutica ensejados peO Senado Federal resolve:
Art. 19 As alíquotas mãximas do imposto sobre operações relativas à los dispositivos legais aduzidos justifica suficientemente a proposição, pois o
direito objetivo deve conduzir à segurança e à certeza das relações jurfdicas,
circulação de mercadorias serão as seguintes:
tanto mais que a crescente complexidade da vida moderna, tanto no setor
I - para as operações internas e interestaduaís:
público quanto no privado, requer racionalização, simplificação, funcionalia) nas Regiões Sudeste e Sul:
dade.
1- 15% (quinze por cento) em 1980;
6. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional,
2 - 1·5,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento) em 1981;
jurídico, regimental e de boa técnica legislativa.
3- 16% (dezesseis por cento) em 1982 e exercícios subseqllenSala das Comissões, 15 de agosto de 1979.- Aloyslo Chaves, Presidente,
tes.
em exercício - Raimundo Parente, Relator - Nelson Carneiro- Tancredo
b) nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
Neves- Franco Montoro- Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Moacyr
16% (dozesseis por cento) em 1980 e exercícios subseqUentes.
Dalla - Almír Pinto - Murilo Badar6.
II - para as operações de exportação:

13% (treze pOr cento) em 1980 ·e exercícios subseqUentes.
Art. 29

Esta Resolução entra em vigOr na data da sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPOBLrCA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 23 .................................................... ..
A alíquota do imposto a que se refere o item II será uniforme para
todas as mercadorias nas operações internas e interestaduais; o Senado Federal, mediante resolução tomada por iniciativa do Presidente da Repú~lica, fixará as alíquotas mãximas para as operações internas, as interestaduais e as
de exportação.
§59

(Às Comissões de Constituição

e Justiça e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N•s 1.037 e 1.038, de 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado ri• 334, de 1978 ( Complementar), que "dispõe sobre a reprodução por microfllmagem de documentos bancários, para os efeitos prel'istos no Código Tributário Nacio-nal".

PARECER N• 1.037, DE 1979
Da Comissão de Consti~ição e Justiça

PARECER N• 1.038, DE 1979
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Bernardino Viana.
Subscrito pelo ex~Senador Italívio Coelho, o projeto sob exame dispõe
sobre a reprodução de documentos bancãrios para os efeitos previstos no Código Tributário Nacional.
Justificando o projeto, o Autor argumenta que o parágrafo 19 do art. 19
da Lei n• 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais, estabelece para os microfilmes, assim como para as certidões,
traslados e cópias fotogrâficas obtidas diretamente dos filmes, os mesmos
efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora deles.
O artigo 195 e seu parãgrafo único do Código Tributário Nacional, inserido no título .. Administração Tributãrian, além de vedar a aplicação de
qualquer disposição legal excludente ou limitativa do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos ou documentos, estabelece para os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal que os mesmos serão conservados
até a prescrição dos créditos tributãrios.
O fato -é que as autoridades administrativas ligadas ao fisco interpretam
restritívamente o texto do aludido art. 195, inadmitindo a microfilmagem ou
sua reprodução para os devidos efeitos fiscais, acarretando sensível prejuizo à
racionalização de serviços que, por sua natureza, exigem a utilização de processos de microfilmagem.
O setor bancário, por sua peculiar atividade, acionando volumosa documentação, se ressente dessa interpretação, necessitando, pois, da urgente implantação de processo de microfilmagem, nos termos precisos c para os fins
preconizados pela referida Lei n• 5.433, de 8 de maio de 1968.
Comungamos com as razões expendiâas na justificação do projeto, notadamente, porque conhecemos de perto o volume de escrituração contâbil e
documentação diversa, sujeita a permanente fiscalização do Banco Central
do Brasil e que os Bancos, dia a dia, pelas suas múltiplas atividades, vêem aumentar os seus acervos documentais, com sêrias dificuldades de espaço.
Assim, tendo em vista que a referida lei que regula a microfilmagem de
documentos oficiais, legitima as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes, e que estes produzirão os mesmos efeitos
legais dos_ documentos originais em i.U:ízo ou fora dele, opinamos, no âmbito
de competência regimental desta Comissão, pela aprovação do presente projeto.
~
Sala das Comissões, i4 de novembro de 1979.- Teotônlo Vilela, Presidente- Bernardino Viana, Relator- José Lins- Vicente Vuolo- Alberto
Silva- José Richa .- Tancredo Neves- Marcos Freire.

Relator: Senador Raimundo Parente.
Apresentado pelo então Senador Italívio Coelho, o Projeto sob exame
visa a possibilitar a reprodução, por microfilmagem, de documentos bancãrios, para os efeitos previstos no Código Tributário Nacional.
2. Na Justificação, aduz o Autor que a microfilmagem de documentos,
prevista no art. 19 da Lei n., 5.433/68, não vem sendo usada na escala desejãvel, em virtude da interpretação restritiva que sC teril dado ao art. 195 da Lei
n• 5.172/66 (Código Tributário Nacional), o que implica em sensível prejuízo
à racionalização dos serviços, mormente no setor bancário.
3. Do fato, reza o§ 1• do art. 1• da Lei n• 5.433, de 8 de maio de 1969:
~·os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as certidões, os traslados e
as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os mesmos
efeitos legais dos documentos originais, em juízo ou fora dele".
PARECERES N's 1.039 E 1.040, DE 1979
O caput desse artigo autoriza, em todo o território nacional, a roicrofilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9' 128, de 1974, que "acresO art. 195 da Lei n• 5.172/66 (Código Tributârio Nacional), por seu turcenta parágrafo ao artlgo 8'1 da Lel n• 5.107, de 13 de setembro de
no, reza: uPara os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quais1966, e dá outras providências".
quer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mer·
PARECER N• 1.039, DE 1979
cadorias, livros, arquivos, documentos, papéis, e efeitos comerciais ou fiscais,
Da Comissão de Constituição e Justiça
dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibilos". Acrescenta o parágrafo único: uos livros obrigatóriOS de escrituração
Relator: Senador José Sarney.
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
Pretende o eminente Senador Adalberto Sena, com o presente projeto,
conservados até que ocorra a prescriação dos créditos tributários decorrentes acrescentar parágrafo ao artigo 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966
das operações a que se refiram".
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de modo a que o optante, estando
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desempregado, possa utilizar a sua co-nta vinculada na hipótese de necessidade grave e premente, pessoal e familiar.
A atual rcdação do mencionado artigo não cogita da situação de desemprego, referindo-se, apenas, na alfnea c do item II, à movimentação da conta
na ocorrência do estado de necessidade do seu titular. Foi o Regulamento,
nevando a referida lei, que introduziu a hipótese, consubstanciada no§ 2v ~<?
inciso V do artigo 25. Posteriormente, a Oidem de Serviço- FGTS-POS
n9 Olf7l, de 27 de abril de 1974, estabeleceu os critêrios e condições para a
utilização da conta vinculada, criando, por sua vez, novas hipóteses, inexistentes tanto na lei quanto no Regulamento.
O projeto em exame parece-nos ter, aSsim, um duplo objetivo: dar ao assunto um ordenamento. jurídico adequado, ao trazer para o corpo da lei disposições que, ·embora vigentes, são a ela-estranhaS; -disciplinar, de mo~<? mais
compatível com a situação de fato àiada pelo desemprega, a forma de utilização da conta vinculada.
.
Assim, não tem sentido, comO-bem aceritua õ·eminente Autor do projeto, a exigência da comprovação do desemprego hâ mais de 30 dias, da mesma
forma que é de todo iriviável, por não ser cóndizente com a realidade, exigirse do desemprego, sujeito às pressões emocionais e eçOnômicas decorrentes
do seu estado de necessidade, a prova de que procurou _emprego e nã_o coqseguiu.
Tais aspectos, entretanto, melhor serão apreciados pela dputa Comissão
de Legislação Social, por dizerem respeito a questões de mérito.
No que concerne ao âmbito de competência desta Comissão, não vemos
óbices de caráter constitucional ou jurídico que impeçam a tramitação normal do projeto, razão porque opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comíssões, 20 de agosto de 1975.- Accioly Filho, PresidenteJosé Sarney, Relator- Nelson Carneiro- José Lindoso- Leite ChavesHelvídio Nunes- Italívio Coelho- Henrique de La Rocque- Heitor DiasGustavo CapãüCRül."
PARECER N• 1.044, DE 1979
Da Comissão de Legislação SoCial
Relator: seDado r Jarbas- Passarinho
É de autoria do eminente senador Adalbert_o Sena o pr_ojeto em exame
que "acrescenta parágrafo ao artigo 89 dà Lei ~9. 5.107 j66 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), com o objetivo de permitir que o empregado optante, quando desempregado, possa utilizar a conta vinculada, na hipótese de
necessidade grave e premente.
Prevê o mencionado dispositivo que-o empregado optã.ntC- pod.C valer-se
da conta vinculada nos seguintes casos:
I) em caso de rescisão do contrato sem justa causa, peJa empresa;
2) pela cessão das atividades da empresa;
3) pelo têrmino de contrato a prazo determinado;
4) pela aposentadoria;
5) rescissão do contrato, a pedido. Nessa hipÓtese, os valores depositados à aplicação de capital em atividade c~m~:ercial, industrial ou agro pecuária;
:-à aquisição de inoradia própria; à necessidade grave premente, pessoal ou familiar; à aquisiÇão- de equir)ãffierltos para atiVidade autônoma e e ao casamento, se se tratar de empregada;
·· ·
6) durante ·ã vigência do cofl.trato, a conta soinente PC?de ser utilizada
para aquisição de moradia e para atender a necessidade grave e premente,
pessoal e familiar.
__
A enumeração feita, quase que a trariscriÇão literaf do artigo 89 em referência, tem sua razão de ser. f: que o Regulamento (Decreto n•59.820/66),
inovarido a lei geral, criou uma nova figura de s~que, qual seja a hipótese de
estar o optante em situação de desemprego. Quer dizer: além de ter de comprovar, de acordo com o artigo 8~t da Lei, aquela situação de necessidade grave e premente, tem também o trabalhador de fazer prova de que estâ desempregado e mais, de que procurou empr_eao e não _c'?nseguiu.
Contra taiS exigências é que se insurge-o ·pfojetO, que me'receu do eminente Senador José Sarney, ao re18ta-Io na douta Comissão de Constituição e
Justiça, o seguinte remate:
"Assim, não tem sentido a exigência _da comprovação do desemprego há mais de 30 dias, da mesma forma que é de todo inviável, por não ser condizente com a realidade, exigir-se do desempregado, sujeito às pressões emocionais e econômicas decorrentes do
seu estado de necessidade, a prova de que procurou emprego e não
conseguiu".
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corrigindo, assim,· uma distorção da norma legal, de outro, ela se apresenta
justa em seus fundamentos.
A prova negativa ê contra-senso jurídico. Não tem cabimento exigir-se
que o trabalhad_or prove que procurou emprego. Além disso, a espera da configuração do_ desempregO-somente após 30 dias, é, tambêm, desarrazoada,
porquanto, não se pode negar ao trabalhador a l!b~!~ção de recursos, em seu
nOJ:rle-, na conta vinculada, sujeitando-o àqUele prazo, durante o qual, certamente, estará passando toda sorte de privações.
Ante ao exposto, somos de parecer faovrável ao projeto.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1975.- Nelson Carneiro, Presidente- Jarbas Passarinho, Relator- Accioly Filho- Domício Gondin Mendes Canale.
PARECER N• 1.041, DE 1979
Da Comis~ão de Constituição e Justiça. Sobre Projeto de Lei do
Senado n' 89, de 1975, que altera o artigo 8•, da Lei no 5.107, de13 de
setembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
Relator: Sen&dor José Sam~y
.
Acrescenta a projetada disciplinação legal uma letra e um item ao art. 89
da Lei n• 5.!07, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
,
Referido aitigo 89, como Se Sabe, prevê as hipóteses eril que ao empregado ê facultado utilizar a conta vincuiida,--cujo levantamento passaria, também, a ser possível na seguinte híj:lôtese e condiçOes:

"f) em caso de hospitalização do empregado.
IV - na hipótese, da letra fl a conta poderá ser utilizada pelo empregado, mediante autorização _do_ INPS, em Saques mensais c'?rrespondentes à diferença entre o auxílio-doença e o valor do salário
percebido pelo empregado quando em atividade, durante o período
da hospitalização."
Intenta o projeto modificar legislação de cunho marcadamente trabalhista, por isso que elaborada com fundamento nos seguintes preceitos constitucionais:
"Art. 165. A Constituição ãssegura aos trabalhâ.dores_ os seguintes direi_tOs;alérp de outiQS_-que, nos túmos da lei, visem à melhoriã de _-su~. con~iç~~ .~ocia_t:
XIII- estabilidade, '?Om indeniz_aÇão ao trabalhador despedido ou fundo de garantia equiValente." ·
Cabe, inadmitida, no ·caso, a competência supletiva dos Estados, à
União legislar sobre Direito do Trabalho, nos estritos termos do art. 89, item
XVII, letra b, do texto constitucional, assegurada a iniciativa de prop_osiçõcs
a respeito (art. 56), além do Presidente da República, a qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos Deputaods ou do- Senado Federal.
..Quanto, pois, à competêricia da União e à iniciativa de seu autor, o projeto é cristalinamente constitucional. Não apresenta, por outro lado, vícios
que comprometam sua juridicidade e está concebido dentro da mais rigorosa
técnica legislativa."
Sala das Comissões, 6 de agosto de 1975.- Accfoly Filho, PresidenteJosé Sarney, Relator- Helvídio Nunes- Orlando Zancaner- Renato Franco - Nel59n Carneiro -:- Heitor Dias
PARECER N• 1.042, DE 1979
Da ComisSão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
do Senado n9 164/75, de autoria do Senador Heitor Dias, que "dá
nova redaçíio às letras b e e do inciso II, e ao inciso III do art. 89;
_acrescenta parágrafo aos arts. 10 e 11, todos da Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço."
·
Relator: Senador Nelson Carneiro.

O Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1975, de autor e objetivo acima
epigrafados, tendo sido distribuído às C_omissões de Constituição e Justiça,
de Legislação Social e de Finanças, deve ser examinado em primeiro lugar
por esta Comissão de Constituição e Jus.tiçà., na fOrma regimental (art. 122),
cabendo-nos a honra de relatâ-lo.
AinçJa em conformidade com determinações regimentais e tendo em visParece-me, portanto, que a proposição tCm Plena viabilidade de ser ta o caráter jurídico-trabalhista das medidas consignadas na proposição, o
aprovada, pois, se de um lado, incorpora texto do decreto regulamentador, nosso parecer deve abranger tanto os aspectos constitucional, jurídico e de
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técnica legislativa, quanto os atinentes ao mérito (n~? õ do Inciso I e Inciso III
do art. 100 e art. 103, do -Regimento Interno).
Isto posto, passamos a opinar.
O Projeto de Lei n9 164/75 cuida de alterar e acrescentar dispositivos na
Lei n• 5.107, de 13 de setembro de !966 (FGTS), para as finalidades de:
1~?- permitir que a conta vinculada ao FGTS seja utilizada pelo seu titular não só para aquisição, como também para construção de casa própria;
29- permitir que a dita cOnta seja utilizada, em caso de casamento, também pelo empregado do sexo masculino e não apenas pelo do sexo feminino,
como atualmente;
3•- adaptar a redação do art. 10, da Lei n• 5.107/66, às inovações atrâs
referidas;
49 - fixar expressamente na lei a obrigatoriedade de aplicação de uma
parte dos recursos do FGTS (15%) em escolas profissionalizantes, visando à
preparação e treinamento de mão-de-obra, bem como compatibilizar as conseqUências prâticas da opção do empregado pelo dito Fundo com as do insti·
tu to da estabilidade, de tal modo que, num e noutro casos, as vantagens pecuniárias ao trabalhador (quã~do despedido sem justa causa, tiver rescindido o
contrato por tempo determinado, em caso de culpa recíproca e, ainda, na
aposentadoria e tranferência da conta vinculada, na forma do art. 99) sejam
idênticas, ou equivalentes.
O ilustre autor da proposição, Senador Heitor Dias, com a grandeza de
comportamento que lhe é peculiar, d~lara, na justificação, que o projeto é
inspirado em sugestão-de um dos mais -conceituados e competentes _advogados da Bahia, o Dr. Ernani Durand que, profundo conhecedor de causas trabalhistas, oferece a sua especial colaboração ao aperfeicoamento da legislação social vigente em nosso País, mais partlcuia!mente da fegislação pertinente ao Fundo_ de Garantia do Tempo de ServiçO.
Aliãs, dizendo que a legislação do FGTS será tanto mais abrangente, eficaz e justa quanto mais aperfeiçoados e compatibilizados com a realidade forem os seus dispositivos, o digno autor, a nosso ver, toca com invulgar proficiência exatamente no ponto crucial da questão.
Com efeito, superados QUe se acham aquelas apontadas indecisões contemporâneas à edição da lei do_ FGTS, é tempo de o legislador expungir de
seu texto algumas recalcitrâncias, inadequações ou, mesmo, inconveniências,
tornando-a, de fato, a grande conquista social a que está destinada. A isto se
propõe o projeto -do Senador Heitor Dias, que se nos afigura como a verdadeira humanização da lei do Fundo de Garantia.
De fato, não tem sentido ficar a permissão_ de_ movimentação da conta
vinculada restrita à aquisição de casa própria, quãndo a alternativa da construção direta por parte do interessado pode representar uma solução melhor
para ele, empregado, como, ainda, para os interesses do qo_verno, no tocante
à problemática da habitação pop_ular. Não há, verdadeiramcinte, nen~um motivo ponderável a justificar a não liberação do numerário da conta vinculada
para que o trabalhador possa construir a sua morada, tanto mais no caso
mencionado no projeto, em que o trabalhador já disponha de terreno e nele
queira construir.
Quanto à modificação pretendida para a alínea e do_ art. 89, o quC se pode
dizer, em complementação às substanciosas razões do autor, é que o simples
fato de haver uma discriminação da lei em f<ivor da mulher trabalhadora, já,
obriga à indispensabilidade de sua eli"minaçãO. Se é verdade que, no mundo
moderno, a tendência é a da supressão das eventuaís discriminações legais ou
consuetudinárias em favor do ·homem, não rrienos verdadeira deve ser a intolerabilidade de criação de outras discriminações em favof da mulher. Uma
discriminaÇão não corripensa·outras, senão que, fatalmente, apenas leva a
comportamentos idiossíncrâsicos, odioSoS mesirio. Se a mulher trabalhadora
deve poder levantar o n_urne~ãrio de sua.contavinc:ulada do FGTS para contrair núpcias, o lógico, o racional, o justo e~ mesmO, o constitucional- con·
forme pOnderado pelo autor-- ê permíti-lo tambéní ao hOmein. trilbalhadOr,
sob pena de ficar consagrada a inanutenç-ão de mera e in:ol!-~~niente discriminação.
No tocante às pretendidas alteraçõe:; para o art. 11, a nossa opinião_ casase por inteiro com as Observações do autor da proPOsição, eis qlle elas representam, realmente, de um lado, eficaz incremento à formação e treinamento
de mão-de-obra qualificada (de que o País_tan~o n~~essita) e, de outro lado,
uma siniples, mas indispensável e inadiável, Cõffip3tibíi1zação da lei do FGTS
com o preceito constitucional do inciso XIII, do ali. 165.
A proposição, a nosso ver, não arrosta a: C6ilstiluição Federal, nem mesmo no que diz respeito às vedações expressas do art. 57, ~isto corno trata de
estabelecer novos critériOs de movimentação das contas vinculadas do FGTS
e de dispor sobre aplicação de parte dos recursos do _referi~o Fundo, matéria
típicas de direito financeiro, que não se confundem cõm matéria financeira e

que, portanto, não estão vedadas à iniciativa legiferante de menbro do Congresso Nacional.
Frisado deve ser, ademais, que os recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, embora tenham no Banco Nacional da Habitação (empresa pública) o seu gestor, não integram nécessariamente o erário" público, pois
pertencem aos titulares das contas, no caso dos empregados optantes e às empresas empregadoras, no caso de não opção. Assim, não há falar em qualquer
vislumbre de aumento de despesa pública.
Urna pequena, mas removível, injuridicidade talvez possa ser apontada
no§ 39 que se quer acrescentar ao art. IOda Lei n9 5. t07 /66, quando se determina que .. o BNH financiará, ta-mbém, a construção de morada própria do
empregado ... que tiver a posse de ãrea de terreno e nela queira construir". Ora,
a posse, simplesmente como está dito, não deve poder autorizar a construção
imobiliária e as obrigaçõeS a ela inerentes, eis que pode nã9 ter o caráter de
pacífica, incontestada ou legítima, mas precária e ilegítima.
Tal injuridicidade será facilmente eliminada, através de simples emenda
que, contudo, não prejudicará a substância ou os objetivos do projeto,
Nada a opor quanto à técnica legislativa inobstante a ausência de artigos
específicos determinando a revogação de disposiÇões em contrário e a entrada
em vigor da nova lei. A falta de tais artigos, embora usual o seu emprego, não
compromete esta ou qualquer proposição, uma vez que:
I -- .. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o Pa1s
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada", conforme vem consignado no art. }9 da Lei de Introdução ao Código Civil (Dec.-lei nll 4.657,
de 4 de setembro de !942);
Ü - É a mesma Lei de Introdução ao Código Civil que torna dispensável a revogação expressa,
_dispor, nO art, 29 e seu § }9, que:

a:?

''Não se destinando à vigência -tetnporãria, a lei terâ vigor até
que outra a modifique ou revogue.
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."
Ante o exposto, a conclusão é pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa e, no mérito, inteiramente favorável à aprovação do
Projeto de Lei do Senado n9 164/75, apenas com a seguinte
EMENDA N• !-CCJ
O § 39 que o art. 29 do Projeto manda acrescentar ao art. 10, da Lei
n9 5.107J66, terá a seguinte redação:
..§ 39 O BNH financiará, também, a construção de morada
própria em terreno do qual o empregado seja proprietário,·
_ promitente-comprador ou promitente-cessionário, em carãter irrevogável e imitido na" posse, com título registrado."

Sala das Comissões, 8 de Outubro de 1975. - Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Nelson Carneiro, Relator - Lehe Cllaves - Heitor
Dias - Henrique de La Rocque - José Sarney - Paulo Brossard.
PARECERES N•s 1.043, 1.044 E 1.045, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 128, de 1974, que "acrescenta parágrafo ao artigo 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, e dá outl:a_s providências"j Projeto de Lei do Senado n9 89, de
19_75, que "altera o artigo 89, da Lei n9 5.107, de 13-9-66, que "cria o
Fundo de Garantia dQ Tempo de Serviço"; Projeto de Lei do Senado
n9 164,. de 1975, que "dá nova redação às letras "b" e "e" do inciso
II, e ao_inciso III do artigo 89; acrescenta_ aos artigos 10 e 11, todos da
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço"; Projeto de Lei do Senado n9 189, de 1975, que
"acrescenta dispositivo ao artigo 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)"; Projeto
de Lei do Senad-o n9 197, de 1975, que "acrescenta e modifica disposições oa Lei n'~ 5.107, de 13 de setembro de 1966, que ''criou o Fundo
de Garantia do Tempo de S~rvfço''; Projeto de Lei do Senado n9198,
de 1975, que "dá nova redação e acrescenta disposith·o ao art. gç, da
Lei n'? 5.10?, de 13 de setembro de 1966, que ''cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências"; Projeto de Lei do
Senado n'~ 226, de 1975, que "introduz modificações na Lei n9 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que "criou o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço"; Projeto de Lei do Senado n9 15, de 1976, que "introduz
modificações no Sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serv_iço~'; Projeto de Lei do Senado nll79, de 1976, que uacrescenta dis ..
positivos à Lei n95,107, de 13 de setembro de 1966, que criou o ''Fun-
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do de Garantia do Tempo de Serviço"; Projeto de Lei do Senado nt1
200, de 1976, que "altera a redaçiio da aUnea "e", do item II, e do
item III. do artigo 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966'';
Projeto de Lei do Senado n9 47, de 1976, que "permite aos emprega~
dos a utilização da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço para a construção da casa própria''; Projeto de Lei do Senado
n'i' 251, de 1975, que ''altera o artigo 8'i', da Lei nt1 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Ser~
viço"; Projeto de Lei do Senado n'i' 290, de 1976, que "Introduz alterações na Lei p'i' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço"; Projeto de Lei do Senado n9
291, de 1976, que "introduz modificação na Lei n9 .5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço"; Projeto de Lei do Sena.do n9 305, de 1976, que "Introduz alterações no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para extinguir a opção e manter a estabilidade no emprego, nos termos da
Consolidação das Leis do Trabalho" e Projeto de Lei do Senado n9 :Z,
de 1977, que ''modifica o artigo 99 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências".
PARECER N• 1.043, DE 1979
Da Çomlssão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes
O Projetei de Lei do Senado n9 128, de 1974, assim também os demais su~
pramencionados, introduzem alterações na legislação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço,
2. O Projeto de Lei do Senado n' 128, de 1974, de autoria do ilustre Senador Adalberto Sena, acrescenta parâgrafo únicO ao art. 89 da Lei n9 5.107,
de 13 de setembro de 1966, pará especificar as exigências que podem ser feitas
ao empregado em caso de movimentação da conta vinculada por necessidade
grave ou premente.
Na Justificação, o Autor diz considerar injusta a atual exigência de estar
o trabalhador desempregado hã mais de 30 (trinta) dias, como condição c:i'e levantamento da conta vinculada, e inútil a exibição de declaração de uma fir~
ma de que lhe ofereceu emprego que não foi aceito.
O Projeto nenhum problema apresenta quanto à constitucionalidade e à
juridicidade.
No mérito (art. 100, item I, n9 6, do Regimeitto Int~rno), cOnsiderarno~lo
conveniente, pelas razões que o fundamentam.
3. O Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1975, de autoriS. do ilustre Sena~
dor Nelson Carneiro, prevê a utilização da conta vinculada também em caso
de hospitalização (alínea f), hipótese não_ previ~~a ~tualmente, estabelecendo,
no item IV, as condições em que ela se fã.rã.
Na Justificação, como fundamento básico para a inovação pretendida,
aduz o Autor que "é exatamente na fase de doença que o trabalhador mais
fica vulnerável a despesas imprevistas e injustamente é o período em que tem
reduzida sua renda mensal".
Constitucional e jurídico, o Projeto~ no mérito, merece aprovação, pelos
fundamentos em que se inspira.
4. O Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1975, de autoria do ilustre Senador Heitor Dias, introduz alterações na Lei n9 5.107/66, com_os seguintes
objetivos: permissão para moVimentaçãO- da-Conta vtnculàda por parte do tra~.
balhador não só para aquisiçãO c6rtlo tá:rilbêm para- construção de moradia
própria (nova redação para a alínea b do art. 89); permi~são para movimentação da conta vinculada na hipótese de casamento não apenas de empregado
de sexo feminino iriaS de qualqúer doS dois seXos (nova redação para a alinea
e); previsãO de financiamento, pelo BNH; de consirução de morada própria
em terreno de propriedade do empregado (novo parágrafo - § 39 - ao art.
10); aplicação- de 15% dos recursos do Fundo, anualmente, ern escolas profissionalizantes(§ 19 ao art. ll); casos de vedaçãO de valor de depósito inferior
às correspondentes indenizações trabalhistas (§ 29 ao art. II); complementação do depósito do empregado optante (§ 3• ao art. ll).
Na Justificação, após fundamentar as várias alterações propostas, assim
conclui suas considerações sobre a equivalência entre a indenização do trabalhador despedido e o fundo de garantia correspondente: "é verdade, e qui re-gistro o fato com aplauso ao seu autor, que o ilustre Senador Helvfdio Nunes
apresentou projeto com vistas à melhoria da mesma lei no que diz respeito,
especialmente, ao processo para o cálculo de juros e correção monetária. Entendemos, porém, data venia, que a sua iniciatiVa corrige em parte uma das falhas da lei. Não atende, porém, a essa obrigatoriedade de equivalência estatuída pela Constituição. Esta e as outras-razões aduzidas é que inspiraram a
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redação deste Projeto, que temos a honra de submeter à apreciação do Sena~
do".
O Projeto n~o apresenta nenhum _problema do ponto de vista da constiw
tucionalidade. A injuridicidade apontada pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, em relatório que não chegou a ser apreciado por esta Comissão, será por
nós sanada na emenda que no final apresentaremos. De fato, "a posse como observa o Senador Nelson Carneiro - não deve poder autorizar a
construção imobiliária e as obrigações a ela inerentes ... " já que talvez não te~
nha o caráter de" ... pacífica, incontestada ou legítima".
No mérito, opinamos pela aprovação do Projeto; pelos fundamentos que
apresenta.
5. O Projeto de Lei do Senado n• 189, de 1975, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, acrescenta dispositivo ao art. 8'i' da Lei n9 5.107, de 13
de setembro de 1966, para permitir a movimentação da conta vinculada por
riiotivo de nascimento de dependente de empregado do sexo feminino.
Na Justificação, lembra o Autor que •• ... a empregada se vê obrigada a
demitir~se somente por ocasião do nascimento de um filho, porquanto, a par;.
tir desse momento, ela quase que não dispõe mais de possibilidade de conciliação do trabalho externo com as obrigações de dona~de~casa e de mãe,
dedicando-se integralmente ao lar".
O Projeto é c;onstitudonal ejuiídico. No mérito, opinamos pÕr Sua apro·
vação, pelos fundamentos em que se apóia.
6. O Projeto de Lei do Senado n• 197(75, de autoria do ilustre Senador
Orestes Qu~rCia, acreScenta e a~tera dispo_siçõe~ na Leí _Õ9 5.107/66. Q novo
ind~ó III, aO art. 8'i', previsto pelo Projeto, dispõe que o empregado poderá
utilizar a conta vinculada "após cada período de cinco anos, contados da
data da opção, até cinqUenta por cerito do valor da conta", incluindo essa
.nOVa Qipótese entre as que ensejam a n1:6vímentação durante a viS:ência do
contrato (inciso IV ao a-rt. 89).
Na Justificação, argúi o Autor que ..é da própria natureza do pecúlio ...
QUe a sua utilização, embora emergencial, não deve ser obstaculada em razão
de rígidas especificações legais, uma vez que, além daquelas necessidades ex~
pressamente previstas, outras que poderiam, a critério do próprio trabalha~
dor, justificar ~mplamente a movimentação da conta vinculada".
Além de constitucional jurídico, o Projeto se nos afigura estribado em
razões que recomendam sua aprovação. De fato, a permissão de movimentação qilinqUenal de parte da conta vinculada, a critériO do próprio titular,
coadunil~se perfeitamente com a natureza mista do instituto do Fundo de Garantia, que visa a constituir em beneficio dO-trabalhador um pecúlio que não
só represente em si mesmo iirit fiiOr de tranqUilidade e segurança corno sirva
também para atender a certas necessidades emergentes que não são apenas as
expressamente pievistas na lei.
7. O Projeto de Lei do Senado n9 198/75, de autoria do ilustre Senador
Orestes Quérda:, introdUz ãlteração no art. 89 dã. Lei n9 5.107/66, para prever
máiS uma situação em que se permÍte a IDovimentação da conta vinculada, ou
seja, uanualmente, para pagamento integral ou parcial de anuidade de instituição de ensino superior em que esteja matriculado".
Na Justificação, após lembrar que o FGTS, a1em de substituir, em carâ~
ter opt?tivo, a estabilidade, teve por finalidade formar em favor do emprego
U:in Pecúlio, que pode eventualmente ser levantado em algumas hipóteses,
acrescentar: ..... atendendo ao anseio de um sem~número de trabalhadores
que freqUentam cursos de nível superior, e que estão ameaçados de abando~
nar os estudos por falta de recursos, a nós nos parece de inteira justiça pos~
sam eles utilizar~se da conta vinculada, ~_!lualmente, para o pagamento das
anuidades escOiai-Cs".
O Projeto rienhunl iiroblema apresenta do ponto de vista da constitucio~
nalidade e da juridicidade. No mérito, julgamo-lo conveniente e, portanto,
merecedor de aprovação, pelas razões em que se apóia.
8. O Projeto de Lei do Senado n9 226, de 1975, de autoria do ilustre Se~
nadar Agenor Maria, introduz alterações na Lei n'i' 5.107/66, pãra incluir en~
tre as hipóteses de possibilidade de movimentação da conta vinculada o trata~
mente médico~hospitalar ou odontológico pessoal ou familiar.
Na Justificação, argumenta o Autor: " ... tem o Projeto sob exame, por~
tanto, por fundamento dois aspectos principais: e primeiro é de que a instituição dO- regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, extinguindo,
de fato, a estabilidade no emprego, pela coação que se vem exercendo em fa~
vor da opção, que em vez de estar sendo utilizada pelo empregado, quem a es~
tá usando é o empregador, como forma de desvincular o empregado da uni~
dade de produção e, conseqUentemente, de quaisquer ônus futuros. Se é as~
sim, só resta ao empregado a possibilidade de movimentar sua conta vinculada com maior liberdade, especialmente para acorrer a necessidades mais ur~
gentes ou 1-Jl.esmo de rotina, como é o caso da assistência médica, hospitalar e
dentária, objeto desta nossa proposição".
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O Projeto não oferece dificuldades sob a aspectos constitucional ejurídi~
co.
No mérito, entendemos vâlida a alteração pretendida. Com efeito, nada
mais valioso do que a vida, à qual a saúde estâ intimamente ligada. Apesar de
os trabalhadores serem obrigatoriamente segurados da Previdência Social, a
cujos serviços médico-hospitalares têm acesso, sabemos, por outro lado, quão
dificil é a consecução de serviços odontológicos, que na J?:revid~nc~a quase se
resumem a diagnósticos, radiografias e eXtração de dentes. QportUno, pois,
ensejar a movimentação da conta vinculada também para atendimento a despesas médico-hospitalares e odontológicas. É mais um meio de se assegurar
ao trabalhador e a conservação do mais precioso dos patrimônios- a vida c
a saúde.
9. O Projeto de Lei do Senado n• 15, de 1976; de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, visa a alterar a redação do art. 10 para permitir, ao trabalhador que conte 5 (cinco) anos de serviço_ na mesm~ empresa ou em empresas diferentes, a utilização da conta vinculada não apenas _para aquisição
de moradia própria como também para aquisição de terrerio para constr.ução
ou para ampliação de casa jâ existente.
·
·
_ _
Na Justificação, entre outras considerações, se assinala que no objetivo
do Projeto é que o trabalhadOr que jâ possua seu terreno, por exemplo, com
um ou dois cômodos, possa sacar o saldo da conta bancária para amplitt~los,
ou mesmo-, que possa adquirir o próprio terreno, para nele começar a construção de sua desejada casa própria. Estas facilidades precisam ser dadas ao
trabalhador, a fim de que ele, dentro de suas possibilidades locais, possa ir
começando, aos poucos, a realizar seu intento e de sua família: da aquisição
da moradia própria".
O Pr_ojeto nenhum óbice apresenta quanto à constitucionalidade e àjuriR
dicidade.
No mérito, parecem-nos cabíveis seus obJ(;iivos. Com efeito, a aquisição
de terreno para construção ou a ampliação de casa jâ existente são atos afig.~
da aquisiÇão de moradia própria- jâ prevista com autorizativa da utilizaçã_ó
da conta vinculada - e tendentes à mesma meta de solução do problema baR
bitacional do trabalhador com sua famnía.
10. O Projeto de Lei do Senado n• 79, de 1976, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, acrescenta ao art. 89 da Lei n9 5.107/66, dois novos
parãgrafos, pa~a ~stipular obrigatoriedade de os bancos deposítârios efetuarem o pagamento no-prazo improrrogâvel de 10 (dez) dias, contados da data
da formalização do pedido pelo interessado, em todos os casos de utilização
da conta vinculada, sOb pena de multa de valor igual à importância do saque.

a

Na Justificação, alega o Autor que " ... os bancos depositários do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço levain trinta ou mais dias para liberarem os
depósitos respectivos, quando os titulares de contas vinculadas a eles têm direito, nos termos do artigo 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966".
Não vemos dificuldades no Projeto sob os aspectos de constitucionalidade e juridicidade. No mérito, julgamos o dispositivo apto a coibir possíveis
abusos de bancos. A multa prevista, porém, parece-nos excessiva cremos que
uma multa de 50% do valor do sa(Jue por atraso de 10 dias ou fração seria
mais razoável. Corporificaremos a modificação na emenda que oferecemos
no final deste relatório. 11. O Projeto de Lei do Senado n• 200, de 1976, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, intrOduz alterações nos itens II e III do art. 89 da Lei
n9 5.107/66, para permitir- a movimentação da conta vi~culada por ocasião
do casamento não só por parte de empregado de sexo feminino mas por empregado de qualquer dos dois sexos.
Na Justificação, poderâ o Autor não haver razões plausíveis para que se
conceda a faculdade em teJa apenas para empregado do sexo feminino: ..
ConstituciOnal e jurídico, o Projeto nos parece ter condições de aprovação também no niérito, pelos fundamentos que o sustentam:
12. O Projeto de Lei do Senado n947, de 1976, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro, visa a permitir aos e~ pregados a _utilização ~a conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo d~·servÍço para a construção da
casa própria.
Na Justificação, aduz~se que, •• ... nos casos de utilização da conta até
agora previstos. somente foram beneficiados os Qdquirentes de imóveis êónstruídos com financiamento do ~istema de Habitação~ Não se pensou em permitir o saque para aquisição fofa do Sistema orientado pelo BNH e, muito menos, em facilitar a construção de casas em terrenos jã possuídos pelos trabalhadores. A orientação acima tem provOcado Protestos dos interessados em
razão da má qualidade dos imóveis a eles vendidos especialmente, do cerceamento de seu direito de escolha e da impossibilidade de utilização dos depósitos do Fundo para a construção de casas em terrenos já possuídos pelos
trabalhadores".
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O Projeto não apresenta problema de constitucionalidade nem tarn'pouco dC- Juridicidade.
,
No mérito, o intuito básico da proposição nos parece atendível. 1:: de se
assinalar, aliâs, que ele coincide, fundamentalmente, com o que jâ se contém
nos Projetos de Lei do Senado n• 164/75 e n' 15/76.
13. O Projeto de Lei do Senado n• 251, de 1976, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, pretende introduzir- alterações no art. 89 da Lei n\t
5.107/66, para permitir a utilização da conta vinculada na hipótese de casamento, não só por parte de empregado do sexo feminino ç:omo também por
empregados do sexo masculino.
Na Justificação, pondera o Autor que não se pode conceber a discrimiR
nação atualmente contida no art. 89, alínea "e", da Lei 5.107/66.
Idêntico propósito de alteração já se encontra no Projeto de Lei do Senado n• 200/76, também do Senador Nelson Carneiro.
O Projeto se nos afigura c:omo constitucional e jurídico, bem como, no
mérito. apto ser aprovado.
14. O Projeto de Lei do Senado n• 290/76, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, introduz alterações na Lei n9 5.107 f66, com duplo objetivo:
permitir a movimentação da conta vinculada em caso de reforma de moradia
própria, seja através do Sistema Financeiro de Habitação seja fora desse Sis ..
tema - atualmente só está prevista a hipótese de aquisição, dentro do Siste~
ma - e na ocorrência de casamento de empregado também do sexo mascuJi..
no.
Na Justificação, comentando as restrições atualmente existentes para
aquisição de moradia própria, assim se exprime o Autor: "haverá uma razão
mais plausível e aceitâvel para essa restrição? Nosso entendimento é em sen..
tido negativo, de vez q~e, se o depósito é feito em nome do empregado, decorre de serviços prestados, nada mais justo, lógico, humanitário e socialmente
indispensâvel do que a liberação desse mesmo depósito sempre que o empregado comprovar que o saq~~ serâ feito- para aquisição ou reforma de sua mo;.
radia própria, sem qualquer outra condição". Constitucional e jurídico, o Projeto nos parece, no mérito, digno de
aprovação, pelos fundamentos que apresenta.
15. O Projeto de Lei do Senado n• 291, de 1976, de autoria do ilustre
Senador Vasconcelos Torres, introduz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966, para possibilitar a utilização da conta vinculada na aquisição de moradia também fora do Sistema Financeiro de Habitação.
Na Justificação, observa o Autor que, "se a finalidade da lei ê propiciar a
constituição de um patrimônio- para -o trabalhador, permitindo, inclusive, que
os recUrsos do FGTS sejam utilizados na aquisição de moradia para abrigar
sua família, o que equivale a enriquecer o seu patrimônio cc_:>m um bem de
raiz, não deveria existir tal restrição, senão que facilitado por todos os meios
tal investimento'~.
O Projeto é constitucional e jurídico, apresentando, no mérito, alteração
digna de acolhimento, já contida, _aliás, no Projeto de Lei n• 290/76.
16. O Projeto_ de _L_çi_n9 305, de 1976, de autoria do ilustre Senador
Vasconc'?los Torres, introduz alterações no regime do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, para extinguir a opção e manter a Estabilidade no emprego, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho.
Na Justificação, aduz o Autor abalizado~ argumentos de grandes especialistas do Direito do Trabalho, tais como Hugo Gueiros Bernardes, Arnaldo Sussekind e Délio Maranhão, Mozart Victor Russomano e Luiz Roberto
de Rezende Puech, no sentido de mostrar as inconveniências do regime do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O art. 19 resume as diretrizes do Projeto: uo regime do Fundo de GaranR
tia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, é estendido a todos os empregados, independente de opção, e semprejuízo da Estabilidade no emprego prevista no art. 492, da Consolidação das
Leis do Trabalho".
-~·
_
O art. 19 resume as direirizes do Projeto: "o n;gime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, é estendido a todos os e~pregados, independente de opção, e sem prejuízo da Estabilidade no emprego previsto no art. 492, da Consolidação das
Leis do Trabalho".
Constítudoríal e jurídico·,- o Proje~o é, a noss9_ v~r._ inconveniente, pois
simplesmente descaracteriza o Sistema do Furido de Garantia, que entende>mos deva ser, isto sim, aperfeiçoado. As doutas Conlissões de Legislação Social e de Finançast as quais a proposição se acha distribuída, melhor dirão,
por certo, do mérito da proposição.
17. O Projeto de Lei do Senado n• 02, de 1977, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, introduz. alterações na Lei n9 5.107, de 13 de se~
tembro de 1966, para prever o rateio da contá vinculada do de cujus entre os
herdeiros.
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Na justificação, após diversas considerações, enfatiza o Autor que" ... esta proposição, além de se fundar num princípio de justiça e eq~dade, tem
como fonte de inspiração um sentimento de humanidade. Seria desumano
despojar herdeiros legítimos do patrimônio que a lei civil reconhece
pertencer-lhes, pOr direito de sucessão".
Constitucional e jurídico, o Projeto, no mérito, parece-nos digno !ie
aprovação, pelos fundamentos aduz.idos. Não se compreende, de fato, como
a conta vinculada possa ser excluida do espólio cm beneficio do Fundo-e cm
detrimento dos herdeiros.
18. Ante essas considerações, opinamos no sentido da aprovação do
Projeto de Lei do Senado nv 164, de 1975, que regula a matéria de forma mais
abrangente (art. 284, n•~ 2, segunda parte ~do Regimento Interno),
expungindo-se a injuridicidade nele existente, rej~itado O Projeto de Lei' do
Senado n9 305, de 19761 aproveitando:-s_e_ alte!aç_ões preconizadas nos Projetas
de Lei do Senado n•s 128/74, 89/75; 189/75, 197/75, 198/75, 226/75, 15/76,
79/76, 200/76, 47/76, 251/76, 290/76, 291/76 e o 02/77- que ficam prejudicados - na forma da seguinte
EMENDA N9 1 - CCJ
SUBSTITUTIVO
Dá nova redação às letras "b'' e "e" do inciso II do art. 89 e lhe
acrescenta as letras "f'' "g" e "h"; dá nova redação ao inciso lll do
art. 89 e lhe acrescenta os incisos_ IV e V e os parágrafos 19, 19 e Jv;
acrescenta parágrafos aos arts. 99, 10 e 11 e dá nova redação ao "ca-.
put" do art. 10, todos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1• As alíneas b e e do inciso II do art. 8• da Lei n• 5.I07f76, passam a ter a seguinte redação, acrescentando-se as letras "P', ' 4 g" e "h" ao
mesmo inciso, altCr3rido-se o inciso III .e acrçscentaqdo-se ao artigo os incisos
IV e V e os parâgrafos Jv, 29 e 3_9:

b) aquisição ou reforma de morad_ia própria ou sua construção;
c)

.............................. : .................... .

e) por motivo de casamento do empregado;
f) em caso de hospitalização ou tratamento médico ou odonto:lógiCo pessoal ou familiar;
g) por motivo de nascimento de dependente de empregado do
sex.o feminino;
h) anualmente, para pagamento integral ou parcial de anuidade de instituição de ensino superior em que esteja matriculado.
III) - Após cada período de cinco anos, contados da data da
opção, até cinqUenta por cento do valor da conta.
IV) - Durante a vigência do contrato de trabalho a conta somente poderá ser movimentada em conformidade com o disposto
no inciso anterior e na ocorrência das hipóteses previstas nas letras
ub", ••c", "e", "P', Hg" e uh" do inciso II deste artigo.
§ }9 Quando, na hipótese da letra c, a necessidade grave e
premente for resultante de desemprego, somente poderão ser exigi... dos do interessado na utilização da conta vinculada:
'
1) prova do efctivo desligamento da empresa, mediante ano~
tação na Carteira de Trabalho e Previdênçia Social, suprida por ou~
tros meios permitidos em direit9; e
2) atestado comprobatório da existência de necessidade grave e
premente, pessoal ou familiar e de que ainda se encontra desempregado, mensalmente fornecido pelo Sindicato da respectiva categoria
profissional, ou, ainda, por duas pessoas portadoras de Carteira de
Trabalho e Previdência Social, com o uvisto" de autoridade judiciária ou policial, da localidade.
V) - Em caso de hospitalização, a conta poderá ser utilizada
pelo empregado, mediante autorização do INPS, em saques mensais
correspondentes à diferença entre--o auxflio-doença e o valor do salârio percebido pelo empregado quando em atividade, durante o
período da hospitalização.
§ 29 Em todos os casos de utilização da conta vinculada, os
bancos depositários são obrigados a cfetuar o pagamento correspondente no prazo improrrogâvel de 10 (dez) dias, contados da data
da formalização do pedido pelo interessado.
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§ 39 Após o prazo a que se refere o parágrafo anterior, os pagamentos serão, obrigatoriamente, acrescidos de multa de 50% (cinqllenta por cento) do valor do saque a que tem direito o interessado,
por 10 (dez) dias de atraso ou fração, a cargo do banco depositário c
a favor do_ t1tular- da conta."

Art. 2• O arJ. 9• da Lei n• 5.107, de I966 passa a viger com os seguintes
parágrafos, eliminando-se o parágrafo único:
"Art. 9•

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

§ 1• Não havendo dependentes habilitados perante a Previdência Social, o rateio se fará entre os herdeiros, observada a ordem
de vocação hereditária estabelecida pela lei civil.
-§--i,-- -se-não houver nem dependentes habilitados, nem herdeiros neccssârios, e decorrido o prazo de dois anos do falecimento do
empiegado, o valor da conta reverterâ a favor do Fundo a que se re- ~
fere o art. 11 desta lei."

Art. 39 O ai:t. lO caput, da Lei n9 5.107, de 1966, passa a ter a seguinte
redação, acrescentando-se.lhe o § 39:
uArt. lO. A utilização da conta vinculada, para fins de aquisição de moradia própria, de aquisição de terreno para construção,
ou de ampliação da casa já existente, é assegurada ao empregado
que completar, depois da vigência desta lei, 5 (cinco) anos de serviço
na mesma empresa ou e_m empresas diferentes, de acordo com as
disposições da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964, por interm~dio
do Banco Nacional da Habitação (BNH), de conformidade com as
instruções por este expedidas.
§ I•
............................................... .
§ 2•
............................................... .
§ 3'~' O BNH financiará, também, a construção da morada
própria--·enf terrentf -do qual o empregado seja prOPrietário,
promitente-comprador ou promitente-cessionârio, em carâter irrevogâvel ~ imitido na posse, com- títulO re8:istrado."
Art 49 O art. 11 da Lei n9 5.107, de 1966, pasSa a vigorar com os seguintes parágrafos:

"Art. 11.
§ I• O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aplicará 15%
(quinze por cento) dos seus recursos, anualmente, em escolas profissionalizantes, visando à preparação c ao treinamento da mão-deobra.
§ 29 Em nenhuma hipótese, nos casos de despedido, sem justa
causa; rescisão do contrato por tempo determinado 1 rescisão por
culpa recíproca; aposentadoria e transferência da conta vinculada a
que se refere o art. 99 desta Lei, poderâ o valor do depósito em nome
do empregado optante ser inferior ao que, em termos de cálculo,
deva c_orresponder à indenização decorrente das normas da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 3• O FGTS complementarâ o depósito do empregado optante sempre que esse for inferior ao cálculo da CLT, nos termos do
§ 2! deste artigo."

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as dispoisções em contrário .
Sala das Comissões, 13 de outubro de l977.- Daniel Krieger, Presidente-,- Heivídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Leite Chaves - Italivlo
C~lho - Heitor Dias - Dirceu Cardoso - Orestes Quércla.
PARECER N• 1.044, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador R uy Santos
I. Em 1974, o nobre Senador Adalberto Sena apresentou, ao Senado
Federal, o Projeto de Lei n9 128, que ·~acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, e dá outras providências". E diz na sua
justificatiVa:
"Afigti.ra:.se, pOrtanto, inteiramente descabida a exigência do
desemprego h~ mais di: 30 dias, como condição para o levantamento
de parte da conta vinculada.
Da mesma forma, parece absurdo obrigar-s.: o trabalhador,
empenhado na procura de outro emprego, a exibir a declaração de
uma firma, de que lhe ofereceu emprego não aceito por motivos re~
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levantes como insuficiência de remuneração, horário inconveniente,
etc.
Por que adotar-se tal medida, que apenas acrescenta um novo
problema aos inúmeros jâ enfreiffãdos pelo t.rabalhador e, na maioria das vezes, sem qualquer sentido prático, conduz à obtenção de
declarações graciosamente fornecidas por empresas que, de fato,
não oferecem o emprego nem se mostram interessadas em fazê-lo?
Convencido da injUstiça da primeira exigência e da inutilidade
da segunda, elaboramos o presente projeto, flxando no próprio texto legal - de modo a evitar extravasamentos na regulamentaçãoas condições para o saque mensal de parcelas do FGTS, pelo trabalhador desempregado em conseqUência de rescisão contratual de
sua iriiêiativa, Sem justa causa, ou da Cm presa Com motivo justificado. Para tanto serão exigidos, unicamente: a prova de efetivo desligamento da empresa, mediante anotação na CTPS, suprível, ainda,
por outros meios permitidos em direitO, e o ateStado conlprobatório
da existência de necessidade grave e permanente, pessoal ou familiar
e de continuação do desemprego, mensalmente expedido pelo sindicato da categoria, ou na falta deste, por qualquer outra entidade sindical de empregados, ou, finalmente, por duas pessoas portadoras
de CTPS, com o visto da autoridade judiciária ou policial da localidade."
A este projeto foram anexados, por decisão do Plenário, mais quinze
proposições, todas com a finalidade de alterar aquela lei no que toca à aplicação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:
1- O de n' 89, de 1975, do Senador Nelson Carneiro; 2- de n• 164, de
1975, do Senador Heitor Dias; 3- o de n• 189, de 1975, do Senador Orestes
Quércia; 4- o de n9 198, de 1975, do SelladOrOrcstes Quércia; _5-o de n9
226, de 1975, do Senador Agenor Maria; 6 - o de n• 197, de 1975, do Senador Orestes Quêrcia; 8- o de n' 79, de 1916,-do-Senador Orestes Quêrcia; 9
-de n• 200, de 1976, do Senador Nelson Carneiro; lO- o de n•47, de 1976,
do Senador Franco Montoro; 11- o de n9 151, de 1976, do Senad_c;>rNelson
Carneiro; 12- o de n• 290, de 1976, do SenadÓr Nelson Carneiro; 13- o de
n• 291, de 1976, do Senador Vasconcelos Torres; 14- o de n• 305, de 1976,
do Senador Vasconcelos Torres; 15- o de n9 2, de 1977, do Senador Nelson
Carneiro.
·
2. Distribuído à Comissão de ConstituiÇão e Justiça, este Órgão Têcnico examinando-os, um a um, considerou-os constitucionais. E concluiu o Relator, o nobre Senador Helvfdio Nunes, pela apresentação de um substitutivo
ao de n9 164, de autoria de outro Vice-Lfder, o nobre Senador Heitor Dias,
por ser .. mais abrangente", considerando prejudicados os demais.
3. O parecer do nobre Senador Helvídio Nultes ê. minucioso, cuidadoso, como todos os de sua autoria, o que poupa de exarriinar uma a uma todas
as proposições. Reputo a Lei do Fundo de Garantia uma das melhores e das
maiores contribuições do Poder Legislativo a um projeto de iniciativa do Executivo. E se deve isso ao Senado Federal. As propostas comumente apresentadas, e aí estão dezesseis enfileiradas, buscam resolver casos pessoais. Uma
lei, porém, dessa importância n_ão pode ser casuística.
Todos os projetas, com exceçã.o do de nv 305, de autoria do nobre Senador VasconceloS Torres, e que busca estender o Fundo de Garantia a todos
os empregados, todos os projetes, repito, visam dar nova redação, ou fazer
acrescer parágrafos aos artigos 89, 9•, 10 e 11 da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966. E rezam estes artigos:
~~Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas
seguintes condições conforme se dispuser em regulamento:
I - No caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, comprovada mediante declaração desta, do Sindicato da categoria do
empregado ou da Justiça do Trabalho ou de cessação de suas atividades ou em caso de término de contrato a prazo determinado, ou,
finalmente, de aposentadoria concedida pela Previdência Social, a
·conta poderá ser livremente utilizada.
II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, a
conta poderá ser utilizada, parcial 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 de capital em atividade comercial, industrial ou
agropecuâria em que se haja estabelecimento Individualmente ou
em sociedade;
b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta
Lei;
c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar;
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d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza
autônoma;
e) casamento do empregado do sexo feminino.
III - durante a vigência do contrato -de trabalho, a conta somente poderâ ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas
letras b e do item II deste artigo.
Art. 99 Falecendo o empregado, a conta vinculada em seu
nome será transferida para seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social e entre eles rateada segundo o critério adotado para concessão de pensões por morte.
Parágrafo único. No caso deste artigo, não havendo dependentes habilitad~s no prazo de 2 (dois) anos a Contar-do óbito, ovalor da conta reverterá a favor do Fundo a que alude o art. 11.
Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim de aquisição de moradia própria, ê. assegurada ao" empregado que completar, depois da vigênCia- desta Lei, 5 "(cinco) anos de serviço na mesma
empresa ou em empresas diferentes, de acordo com as disposições
da Lei n• 4.380, de 21 de agosto de 1964, por intermêdio do Banco
Nacional da Habitação (BNH), de conformidade com as instruções
por este expedidas.
§ 19 O BNH poderá, dentro das possibilidades financeiras do
Fundo, autorizar, para a finalidade de que trata este artigo, a utilização da conta vinculada, por _empregado que tenha tempo menor
de serviço que o ali mencionado, desde que o valor da própria conta~
ou este complementado com poupanças pess_oais, atinja ã p~lo menos 30% (trinta por cento) do montante do financiamento pretendido.
§ 29 O BNH poderã instituir, como adicionB.l, nos contratos
de financiamentO de que trata este artigo um seguro especial para o
efeito de garantir __a amortização do débito resultante da operação
em caso de perda ou redução do salârio percebido pelo empregado.
Art. 11. Fica criadO o '"'Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" (FGTS), constituído pelo conjunto das contas vinculadas a
que se refere esta Lei, cujos recursos serão aplic~dos com correção
monetâria e juros, de modo a assegurar cobertura: de suas obrigações, cabendo sua gestão ao Banco Nacional da Habitação."
Redação, assim, cuidadosa. Tudo foi previsto. O mais são exceções que
se encontram em todo texto legal e que, atê certo ponto, reforçou a norma geral. Quanto à alegação de que os bancos atrasam o pagamento do saque, não
hâ organização séria que o faça. Por que a punição? A multa?
Lamento, desse modo, não apoiar o substitutivo do nobre L!der Helvfdio Nunes, recusando aprovação a todos que lhe deram origem, o de n• 128,
de 1974, e os a ele anexados, por decisão do plenário. Salvo melhor jufzo.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1978. - Jessé Freire, PresidenteRuy Santos, Relator - Lourival Baptista - Orestes Querela- Oslres Teixeira - J arbas Passarinho.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR NELSON CARNEIRO

O sempre avantajado número de proposições, no Senado e na Câmara,
nesta e em outras legislaturas, visando a introduzir alterações no diploma !egal que criou e disciplina o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei n•
5.107, de 13-9-66), demonstra, mesmo aos olhos do observador menos arguv
to, inobstante os onze anos de vigência, que a lei ainda não se estratificou e
que necessita de ser aperfeiçoada.
Interessante observar, preliminannente, que as alterações pretendidas
geralme:nte buscam alcançar aspectos não essenciais do instituto, do quere. sul ta a não menos verdadeira conclusão de que as vislumbradas distorções ou
ineficiências também não se' localizam no seu cerne, na sua substância, senão
que em questões de natureza secundáiia, muitas relacionadas com o mero
mecanismo de controle do saldo bancário pelo titular da conta vinculada, ou,
então, com a ampliação dos casos em que ê possível movimentar dita conta,
etc.
Assim é com quase todos os projetes de leis enumerados no frontispício
deste voto, que objetivam, respectivamente:
PL do Senado 128j74 - acrescentar parágrafo ao art. 8• da Lei n9
5.107/66, para o fim de especificar, aperfeiçoando, as exigências no caso de
movimentação da conta vinculada por motivo de necessidade grave ou premente;
PL do Senado 89/75- alterar o mesmo art. 8•, para permitir a utilização da conta vinculada também em caso de hospitalização;
PL do Senado 164/75- dar nova redação a dispositivos do mesmo art.
8• e acrescentar outros, com a finalidade de permitir a utilização da conta na
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construção de casa própria e à ocasião do casamento do empregado de qual·
quer sexo, bem como para destinar 15% dos recursos do Fundo ao ensino
profissionalizante, etc.;
PL do Senado 189/75- acrescentar dispositivo ao art. 89, para permitir
a utilização da conta em caso de nascimento de filho do sexo feminino;
PL do Senado 197/75- acrescentar e alterar disposições, sempre no art.
89, para possibilitar uma nova modalidade de movimentação da conta, semelhante à que vigora para o PIS-PASEP;
PL do Senado 198/75 - introduzir alteração no art. 89, para permitir
uma nova hipótese de movimentação da conta, visando acudir ao pagamento
de anuidade escolar de nível superior;
PL do Senado 226/75 - incluir entre os casos de movimentação da conta vinculada o tratamento médico-hospitalar ou odontológico, familiar ou
pessoal;
PL do Senado 15/76- alterar o art. 10, para permitir ao trabalhador,
em certas condições que especifica, também, a aquisição de terreno para
construção de casa própria;
PL do Senado 79/76- introduzir alterações no art. 8• para determinar
que os bancos depositãrios efetuem o pagamento dentro de prazo curto (dez
dias) em todos os casos legalmente permitidos de movimentação da conta;
PL do Senado 200/76- permitir a movimentaçãO da conta vinculada na
hipótese de casamento do empregado de ambos os sexos;
PL do Senado 47 f16- autorizar a movimentação da conta vinculada
para construção de casa própria;
PL do Senado 251/76- autorizar a movimentação à êpoca do casamento do empregado, qualquer que seja o seu sexo;
PL do Senado 290/76- permitir a utilização da conta para reforma de
moradia e em caso de casamento (dois sexos);
PL do Senado 291/76- permitir a utilização da conta para aquisição de
moradia fora· do Sistema Financeiro de Habitação.
PL do Senado 305/76- este sim visando atingir a substância do instituto, eis que pretende uma descaracterização do sistema, com a supressão da
opção e a manutenção simultânea da estabilidade no emprego;
PL do Senado 2/77 - alterar o art. 9• para prever o rateio do saldo da
conta vinculada do "de cujus" entre seus herdeiros e não, como consta da lei
em vigor, entre seus dependentes.
Tal constatação não invalida a conveniência das proposições. Ao contrário, elas retratam medidas aconselhadas pela experiência de onze anos de
vigência do FGTS e significam um aperfeiçoamento do mecanismo de sua
atuação.
Aliás, trabalho da maior seriedade e envergadura vem de ser feito naComissão de Constituição e Justiça onde se reuniram, por iniciativa do presidente daquele órgão técnico; no parecer e substitutivo do ilustre Senador
HELVIDIO NUNES, todas as medidas consideradas convenientes e compatíveis com a constitucionalidade e juridicidade.
Tal substitutivo, pelo evidente elevado alcance social de cada uma das alterações que dele decorrerão, merece ser acolhido nesta Comissão de Legislação Social.
Isto posto, e fazendo meus cada um dos argumentos de defesa lançados
no substancioso trabalho do Senador Helvfdio Nunes, manifesto o meu voto
em separado pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 305/76 e para aprovação do Projeto de Lei do Senado n9 164f75, na forma do Substitutivo acolhido na Comissão de Constituição e Justiça, com conseqUente prejudicialidade de todas as demais proposições.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1978. - Senador Nelson Carneiro.
PARECER N• 1.045, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhães.
A matéria, submetida ao nosso exame, constitui objeto comum dos projetas epigrafados. Daí, sua tramitação conjunta.
2. São dezesseis (16) proposições, todas originárias desta Casa, que visam, em resumo, alterar dispositivos da, Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, que institui o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
De um modo geral, os Projetes prOpõem modificações do Art. 89 da referida Lei, embora, no seu conjunto, a matéria objetive alterações nos artigos 69
a li daquele texto legal.
3. Para que se possa ter uma visão global das medidas propostas, achamos conveniente uma pequena amostragem das proposições aqui examinadas.
Assim, não observada a ordem cronológica de sua apresentação, temos
os Projetas a seguir especificados.
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4. De autoria do Senador Nelson Carneiro:
- PLS n• 89, de 1978, que acrescenta a al!nea r ao item II do art. 8•, e o
item IV ao mesmo artigo, visando incluir. dentre as hipóteses de utilização da
conta vinculada, no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, o de
hospitalização do empregado, nas condições que estabelece. Parece-nos justa
e cabível a medida proposta, sem quaisquer embaraços de ordem financeira.
- PLS n• 200, de 1976, que altera a redação da al!nea e, do item II, do
art. 89, bem assim a redação do item III desse artigo, para incluir o empregado do sexo masculino no permissivo legal da utilização da conta, na hipótese
de casamento. A proposição autoriza, neste sentido, que durante a vigência
do contrato de trabalho a conta possa ser utilizada, também, nesta hipótese.
Julgamos a medida CX>mpatível com a interpretação que se costuma dar ao
dispositivo eni questão, não _obstante se possa argüir que o espírito da lei não
é o de "presentear" o empregado do sexo feminino, concedendo-lhe o direito
à utilização de sua conta por ocasião de seu casamento. O que se pretende
com a autorização prevista é proteger a mulher que, em se casando; deixa de
trabalhar, seguindo uma certa tendência ainda freqUente no Brasil. Contudo,
é de reconhecer-se que, na prâtica, a mulher utiliza sua conta, na hipótese de
casamento, e volta a trabalhar. Sendo assim, nada obsta que ao empregado
do sexo masculino seja estendida aquela faculdade. Daí, justificar-se a proposição.
- PLS n"" 251, de 1976, que propõe a alteração dos itens II e III, do art.
8"". Na realidade a proposição não modifica a redação dos referidos dispositivos, salvo no que se refere à alínea e do inciso H e no pequeno acréscimo à redação do item III. A medida proposta é idêntica à constante do PLS n• 200,
de 1976, acima comentado, razão por que resulta prejudicado.
- PLS n9 290, de 1976, que pretende, reiteradamente, modificar as disposições dos itens II e III, do art. 89, e também do ,art. 10, caput. Em relação
às proposições anteriores do mesmo Autor, este Projeto introdu~, além das
medidas jã propostas, uma alteração na alínea b, do item II, do art. 89, a fim
de ampliar a hipótese ali prevista, de utilização da conta para os casos de reforma de moradia própria. Quer dizer, o empregado poderá utilizar sua con·
ta, tanto para aquisição, quanto para reforma de sua moradia. Por coerência,
propõe a modificação do art. lO, que estabelece a utilização da conta, somen~
te na hipótese de aquisição pelo empregado que complete S (cinco) anos de
serviço na mesma enipresa: ou em empresas diferentes, a fim de estender a faculdade também no caso de reforma. A alteração introduzida objetiva, ainda,
suprimir a parte final do referido art. lO, para que a utilização da conta não se
limite às hipóteses de aquisição e reforma através do Sistema Financeiro da
Habitação, mas possa, igUalmente, ser feita nas mesmas hipóteses, fora desse
sistema. A extensão pleiteada, com a inclusão da hipótese de reforma de moradia própria, é razoãvel e merece ser acatada. Porém, a supressão proposta,
da parte final do art. lO, não nos parece conveniente do ponto de vista financeiro, uma vez que propiciaria um escoamento de boa parte dos recursos, que
devem ser canalizados para as próprias finalidades do Sistema Financeiro de
Habitação. Por outro lado, ela traria o·inconveniente de privilegiar um pequem;l.número de beneficiários do Fundo~ não mutuârios do Sistema.
- PLS n9 02, de 1977, que acrescenta um parágrafo ao art. 99 e altera a
redação de seu atual parágrafo único, com o fim de estabelecer que, no caso
de morte do empregado, titular da conta vinculada, não havendo dependentes habilitados perante a Previdência Social, o rateio será feito entre seus herdeiros, na ordem de vocação hereditária. Entendemos que a proposição é jus~
ta e, de fato, preenche uma lacuna da Lei.
5. De autoria do Senador Orestes Quércia:
- PLS n• 189, de 1975, que adita a allnea r ao item II do art. 8•, para
permitir que o empregado do sexo feminino possa retirar o saldo de sua conta
no Fundo por motivo de nascimento de seu dependente. Pela Justificação,
percebe-se que a medida proposta visa ao amparo financeiro da mulher, legalmente casada ou não, face às enormes dificuldades enfrentadas com o nascimento de um filho. Não obstante louvãvel, a proposição ensejaria uma interpretação equívoca, nos termos em que-está redigida. Com efeito, nem todo
dependente é filho. Veja-se o item IV do art. 13 do Regulamento da Previdência Social, pelo qual os irmãos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito)
anos, são considerados dependentes. Ora, pela redação do dispositivo apresentado, o nascimento de irmão de empiegado do sexo feminino seria motivo
bastante para a utilização da conta, o que contraria o espírito do Projeto. Assim, é de acatar-s.e a proposição n9 ~érito, com a devida correção redacional.
- PLS n• 197, de 1975, que altera a redação do art. 8•. A principal alteração produzida - e que realmente inova no dispositivo --é o acréscimo de
um inciso, pretendendo que, ap6s cada período de cinco anos, contados da
data da opção, o empregado possa utilizar até cinqUenta por cento (50%)
do valor da conta. De passagem, é curioso notar que a proposição não incorporou a modificação preconizada no Projeto anterior (189, de 1975), domes-
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mo Autor. Mas, com relação ao permissivo aqui proposto, facultando ao empregado retirar até 50% do saldo de sua conta, após completados 5 anos da.
data da opção, não o encaramos como um real beneficio ao empregado. Alega o Autor, na justificação, que .. a finalidade primordial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ... é constituir, gradativamente, uma espé:cie de pecúlio ao trabalhador .... é da própria natureza do pecúlio (dinheiro acumulado por trabalho ou economia; reserva de dinheiro; segundo os léxicos) que a
sua utilização, embora emergencial, não deve ser obstaculada em razão de
rígidas especificações legais ... ". A nosso ver, não procede tal argumentação.
Em primeiro lugar, porque não achamos que o Fundo de Garantia seja uma
espécie de pecúlio, senão que tenha um carâter indenizatório, como um instrumento de segurança do empregado (para quando, especialmente, ele se encontrar desempregado), alternativo que é ao sistema de índenização no regime da estabilidade. Em segundo lugar, porque ê certo que as especificações
legais dos casos de utilização da conta devam ser rígidas, ao contrário do que
afirma o ilustre Autor, sob pena de desvirtuar-se a finalidade do Fundo.
Aliás, o próprio nome da espécie de que estamos tratando (Fundo de Garantia) é bem significativo do seu carâter indenizatório e da segurança e proteção
a que visa. Trata-se de uma garantia. Garantia do quê, contra o quê? É lógico: garantia da sobrevivência e subsistência temporária, contra o desemprego. Ora, ampliar-se as hipóteses de utilização- do Fundo, além daqueles casos
em que, imperiosamente, por abs_oluta necessidade concernente à habitação,
saúde, e outras dessa natureza, significa favorecer o uso indevidO dos recursos
do Fundo, desproteger o empregado e, enfim, desvirtuar os objetivos da própria Lei. Por tudo isso, recusamos a proposta.
- PLS n9 198, de 1975, que acrescenta a alíriea f ao inciso do art. 89, pretende~do que o empregado possa retirar, anualme_nte, sua parte do Fundo.de
Garantia; dentre as hipóteses previstas no item IÍ, para pagamento integral
ou parCial de anuidade de instituição de ensino superior em que esteja matriculado. Outra vez o Autor apresenta um Projeto sem incorporar as modificações iiífroduzidas, ao art. 89, pelas proposições anteriores. As razões que
embasam a medida aqui proposta justificam, realmente, sua aprovação. Entretanto, a redação deve ser alterada, a fim de que não se autorize a retirada
integral do saldo da conta, a cada ano, como resulta inequí~oco do texto do
Projeto. Porque, se o empregado, efetivamente matriculado em instituição de
ensino superior, puder levantar sua parcela no Fundo anualmente, estaremos
facultando uma retirada total, que em muitos casos poderá ser bastante superior ao montante necessário para o pagamento integral ou parciid de sua
anuidade. Isto consistiria num desvirtuamentO das finalidades do FundO, de
acordo com as considerações feitas ao Projeto anterior. Achamos, portanto,
que a redação do dispositivo deve esclarecer que o empregado poderâ utilizar
a conta vinculada para aquele f1m, num montante que baste ao pagamento do
valor comprovado da referida anuidade.
- PLS n9 15, de 1976, que altera a redação do art. 10, caput, a fim de
permitir a utilização da conta vinculada para aquisição de moradia própria,
aquisição de terreno para construção, ou de ampliação da casa já existente.
Atualmente, a única hipótese contemplada é a de aquisição de moradia. Segundo o Autor do Projeto, o objetivo ..é de que o trabalhador que jâ possua
seu terreno, por exemplo, com um ou dois cômodos, possa sacar o saldo da
conta bancária para ampliá-los, ou mesmo, que possa adquirir o próprio terreno, para nele começar a construção de sua desejada casa própria". De fato,
não há como rejeitar a analogia: se ao empregado é assegurada a utilização da
conta para aquisição de moradia, da mesma forma e pela mesma razão, se lhe
deve assegurar esta faculdade para ampliação de moradia já existente.
No mérito, portanto, o Projeto merece acolhimento. Aliás, trata-se de
proposição semelhante àquela do PLS n• 290, de 1976, do Senador Nelson

Carneiro, embora um pouco mais ampla, porque estende o permissivo ao
caso de aquisição de terreno para construção. Essa hipótese é que inibe nossa
opinião completamente favorável ao Projeto, pois entendemos que não se
deva permitir a utilização da conta para aquisição pura e simplesmente de terreno, já que isto implicaria uma baixa do saldo da conta, dificultando, ou
mesmo impedindo, seu justo e necessário emprego para financiamento habitacional. Do ponto de vista formal, o Projeto tem um defeito de ordem técnica, que é o de não modificar a alínea b do item II do art. 89, onde se insere especificamente a hipótese de utilização da cOnta para fins de aquisição de moradia própria.
- PLS n9 79, de 1976, que acrescenta dois parágrafos ao art. 89, objeti·
vando estipular o prazo de 10 (dez) dias para que os bancos depositários efetuem o pagamento, em todos os casos previstos de utilização da conta vinculada. A não observância do prazo estipulado ensejará o acrêscimo de multa
de valor igual ao do sanque, a favor do titular da conta. A medida proposta é
aceitável, no que se refere ao estabelecimento de um prazo limite para o pagamento, pois, de fato, vem se ob-serv-andG uma-gr-ande-demora- n-a-liberação- do
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dinheiro, com sensíveis prejuízos para o empregado. Todavia, a multa prevista, no valor equivalente ao do saque, é excessiva. Por isso, acatamos parcialmente a proposição, reduzindo a pena pecuniâria a um nível razoável.
6. De autoria do Senado_r Vasconcelos Torres:
- PLS n' 291, de 1976, que modifica a alfnea b, do item li do art. 8', permitindo que o empregado possa retirar o saldo da conta, a fim de pagar parte
do valor da aquisição de casa própria, sob qualquer forma de financiamento.
A proposição se assemelha, num aspecto, com a do PLS n9 290/76, do Senador Nelson Carneiro. O objeHVo--Prhlcipal ê eliminar a restrição, imposta
atualmente na parte final do art. 10, que só autoriza a utilização da conta
para a referida aquisição, desde que esta se faça dentro do Sistema Financeiro
da Habitação. Coerentemente Com nossas considerações anteriores ao PLS n9
290/76, recusamos a medida proposta, uma vez que os recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, geridos pelo Banco Nacional da HabitaçãO,
são prioritariamente apfic<idos dentro daquele Sistema, com elevados fins sociais. Portanto, não hã nenhuma conveniência em se consentir que tais recursos possam ser utilizados como parcela para redução de financiamentos habitacionais fora do Sistema. QuantO à técnica legislativa, o Projeto também
apresenta a falha de não propor a supressão da parte final do art. 10, para
harmonizar a medida proposta com o contexto legal.
- PLS n9 305, de 1976, que introduz modificações substanciais no regi·
me do Fundo de Garantia, a fim de estendê-lo a todos os empregados, independentemente de opção e sem prejuízo da estabilidade no emprego. Alêm
disso, propõe alterações nos artigos 6• a 9• da Lei n' 5.107/66. Abandonando

os demais aspectos do Projeto, a Justificação enfatiza o que chama de mérito
propriamente dito da proposição, que é a possibilidade de garantir a estabilidade no emprego aos dez anos de serviço, sem modificação do regime do
Fundo de Garantia, .. no que ele tem de mais importante e imprescindível,
que ... é o potencial de recolhimento de importâncias mensais, a serem empregadas no meritório Sistema Financeiro da Habitação ... ". Não nos cabe,
evidentemente, discutir o niérito deste Projeto. Todavia, há um aspecto de ordem financeira, que nos obriga rejeitar a proposição. ComO se sabe, o Fundo
de Garantia constitui um sistema alternativo com o da estabilidade. Neste,
quando ocorrer rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, o
empregado terã direito a uma indenização correspondente a um mês de remuneraÇão por ano de serviço efetivo (art. 478, da CLT). No caso de o emprega-

do optar pelo sistema do FGTS, o empregadOr é obrigado a depositar, mensalmente, em conta bancária vinculada em nome do empregado, o equivalente a 8% da remuneração devida (art. 2• e parágrafo único da Lei n• 5.107/66).
Este percentual, em um ano, perfaz o total de 96%. Vale dizer, praticamente

um salário mensal por ano é aquilo que o empregado disporá na sua conta do
Fundo. Até aqui, como se obServa, a diferença entre os dois sistemas (o da es-·
tabilidade e o do FGTS), do ponto de vista financeiro, é- pode-se dizer nenhuma. Ocorre, porém, qu"e pelo Sistema do Fundo de Garantia, de acordo
com o disposto no art. J9 da referida Lei n9 5.107 f66, os depósitos em con-,
tas vinculadas estão sujeitos à correção monetária e, ainda, capitallzamjuros.
Isto significa que, do ângulo puramente financeiro o sistema do FGTS é mais
benéfico do que o da estabilidade. Ora, o que o Projeto propõe, em síntese, é
extinguir a opção, o que equivale a transformar os 'sistemas hoje alternativos
em sistemas concorrentes, o que é inaceitável. O pior da medida proposta é
que, afinal, ela resulta numa flagrante injustiça, na medida em que concede
aos empregados regidos pela estabilidade os mesmos direitos e vantagens daqueles que optaram pelo Fundo de Garantia. Numa palavra, alguns empregados teriam as vantagens do FGTS, mais as regalias e os direitos da estabilidade. Outros, ao contrário, somente fariam jus àqueles direitos do sistema do
FGTS, pelo qual optaram. Não bastassem essas razões, também outras de
natureza financeira aconselhariam a rejeição da matéria. Seria o caso, por
exemplo, da mecânica do FGTS, que sustenta não apenas o sistema de proteção do empregado, propriamente, como, de outro lado, embasa toda a sistemática financeira da política habitacional.
7. De autoria do Senador Adalberto Sena:
- PLS n9 128, de 1974, que acrescenta parágrafo único ao art. 89, objetivando estabelecer, na própria Lei, os requisitos necessários para que se efetive o saque da conta vinculada, na hipótese prevista na letra c, do item, daquele dispositivo, iSto é, no cBS"o de necessidade graVe e premente pessoal ou familiar. Ocorre que, como a Lei n9 5.107/66 silenciou a respeito, as condições
indispensáveis Para o saque riaquela hipótese foram determinadas pelo Regulamento do FGTS e pela Ordem de Serviço FGTS- POS n' 01/71, do BNH,

de forma descabida, conforme argumenta o Autor. De fato, exigir-se do empregado a prova de desligamento há mais de 30 dias e a declaração de outra
empresa, atestando que lhe ofereceu emprego não aceito, como faz a referida
Ordem de Serviço, é impor uma nova situação de saque, diferente daquela

prevista- -na- -:tei.--Assim; -tem -pro-ce-dência-a- ·medida- ptOJlOSta~

6124 Terça-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

8. De autoria do Senador Agenor Maria:
- PLS n• 226, de 1975, que dã nova redação aos itens I, II e III do art.
8,.,, visando sobretudo a acrescentar a alínea f ao item n, a fim de permitir que
o empregado possa utilizar sua conta vinculada para tratamento médicohospitalar ou odontológico pessoal ou familiar.
As razões que justificam a apresentação do Projeto são ponderáveis, pelo
que é de julgar-se justa e aceitável a medida proposta.
9. De autoria do Senador Franco Montoro:
- PLS n9 47, de 1976, que facUlta aos empregados a utilização da conta
vinculada para a construção de moradia própria em terreno de sua propriedade, após efetuados depósitos durante, Pelo menos, 60 (sessen.ta) meses consecutivos ou não. O Projeto prevê, com detalhes, as condições para a aplicação
da medida. O objetivo principal da proposição é permitir que o saldo da conta possa ser empregado naquele fim, fora do Sistema Financeiro da Habitação. Consoante nosso ponto de vista, já expendido neste parecer, recusamos a medida proposta, no que se refere a este aspecto. Entretanto, em relação a estender o levantamento do saldo da conta para construção de moradia, somos favoráveis, a exemplo de que opinamos em outras proposições semelhantes.
10. De autoria do Senador Heitor Dias:

Novembro de 1979

não nos parece acertado, tendo em vista que, mestno teOricamente, isto não
ocorre. Além do mais, não é razoável que o próprio Fundo complemente o
depósito do empregado optante, nos termos do§ 3'1 aditado ao art. 11, porque
nesse caso, havendo que se complementar o depósito, o normal e o certo seria
que o empregador o fizesse, não o Fundo. Essas razões impõem rejeitar a medida proposta.
11. A Comissão de Constituição e Justiça, com base no brilhante parecer do ilustre Senador Helvídio Nunes, concluiu pela aprovação da matéria
nos termos do Substitutivo que apresentou, rejeitado apenas o Projeto de Lei
do Senado n• 305, de 1976.
Não obstante a ex:cele!lte Emenda Substitutiva daquela Comissão, cujo
mérito princip-al foi o de reunir num texto quase impecãvel a grande maioria
das medidas propostas, há alguns reparos a fazer, tendo em vista nossas considerações precendentes.
11.1. Assim é que a alínea b do item II do art. 8'~' não estâ redigida de
forma que, necessariamente, se harmonize com o disposto no art. 10, igualmente modificado. Com efeito, a hipótese de utilização da conta prevista na
referida alínea b do item II do art. 8• da Lei n• 5.107 f66 é objeto da disposição
do art. 1O da mesma Lei. Ora, a se estabelecer outras hipóteses na citada alínea, é preciso q:u-e estas constem do art. 10 com idêntica redação. Não é o que
ocorre, pois lá se menciona aquisição ou reforma de moradia, ao passo que
aqui se diz ..... aquisição de moradia própria, aquisição de terreno para construção, ou de ampliação de casa já existente... ". Além disso, conforme já comentamos acima, não nos parece cabível a hipótese de aquisição de terreno
para construção. Por isto, é de corrigir-se o Substitivo .neste ponto.
11.2. Ao incorporar a medida proposta com o PLS n9189, de 1975, o
Substitutivo acolheu, na Integra, a -redação do Projeto, que, consoante nossos
comentários no item 5 deste parecer, enseja uma interpretação equívoca. Desse modo, é preciso modificar a redação da alínea g do item II do art. 89, dada
pelo Substitutivo.
11.3. Da mesma forma, de acordo com as considerações expendidas sobre
o PLS n• 198, de 1975 (item 5 do parecer), é necessãrio modificar a redação da
alínea h do inciso II do art. 89, constante do Substitutivo.
11.4. Coerentemente com nossa opinião sobre a proposta contida no
PLS n9 197, de 1975 (item 5 do parecer), entendemos que deve ser suprimido o
inciso III do art. 89, na forma encampada pelo Substitutivo, renumerando-se
o inciso IV.
11.5. A dotando a medida proposta no PLS n• 79, de 1976, o Substituti·
vo incorporou a adição do§ 39 ao art. 89, estabelecendo a multa, ali prevista,
para o descumprimento do mandamento do parágrafo 29. A vista de nossas
considerações ao referido Projeto de Lei do Senado n• 79, de 1976 (item 5 do
parecer), é de propor-se a redução de penalidade pecuniâria.
11.6. Finalmente, de acordo com nossa opinião sobre o PLS n9 164, de
1975 (item 10 do parecer), .devem ser suprimidos o§ 39, acrescentado ao art.
IO, bem assim os parágrafos aditados ao art. II, todos encampados no Substitutivo.
12. Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria, aproveitando-se
proposições constantes dos Projetos de Lei do Senado n•s 128/74, 89/75,
164f75, 189/75, 197/75, 198/75, 21:6/75, 15/76, 47/76, 79/76, 200/76,
251/76, 290/76, 291/76 e 02/77, rejeitado o Projeto de Lei do Senado n•
3-05/76, nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça,
com as seguintes

- PLS nfl' 164, de 1975, que altera a redação das alíneas b e e do item II
do art. 89 e a do item III do mesmo artigo. Quanto à alteração da referida alínea b, pleiteia estender o permissivo legal à hipótese de construção de casa
própria, como pretendem outros Projetas. A modificação introduzida na alínea e, igualmente preconizada em outras proposições, pretende que utilização da conta vinculada, na hipótese de casamento, seja autorizada para empregados de ambos os sexos. A alteração do item III é mera compatibilização com
os dispositivos alterados. O Projeto ainda acrescenta parágrafo ao art. 10, a fim
de determinar que o BNH financie a construção da casa própria, autorizada nos
termos da alteração proposta da alínea b. Outrossim, propõe o acréscimo de
três parâgrafos ao art. II, dispondo sobre o seguinte: destinar 15% (qunize
por cento) do montante anual do Fundo de Garantia a aplicações em escolas
profissionalizantes, para preparação e treinamento de mão-de-obra; vedar,
nos casos que menciona, que o valor do depósito em nome do empregado optante seja inferior, em termos de câlculo, ao que deva corresponder à indenizaçi!o decorrente das normas da CLT; obrigar o FGTS a complementar o depósito do empregado optante, quando este for inferior ao câlculo previsto na
CLT. Em relação às modificações das disposições do art. s~. são cabíveis e
merecem nossa aprovação, em consonância com a opinião formulada neste
parecer sobre outras proposições no mesmo sentido. No que concerne ao
acréscimo do§ 39 ao art. 10, entendemos que o mais correto e coerente seria
alterar a redação do caput desse artigo, o que bastaria para harmonizar as
normas da alínea b do item II do art. 89 com a do art. 10. Na realidade, o con~
teúdo do dispositivo aditado pelo Projeto estará inserido no art. 10, caput,
uma vez feita a necessária correção redacional. Relativamente às alterações
preconizadas do art. 11, aquela que destina 15% dos recursos do FGTS para
aplicação anual em escolas profissionalizantes não nos parece viâvel. Isto
porque os recursos do Fundo de Garantia constituem um dos mais substanciais suportes financeiros do Sistema da Habitação e, por isso mesmo, sua
aplicação deve ser maximinizada em termos de rendimento, a fim de remune-rar satisfatoriamente os investimentos realizados. Sendo assim, é de se compreender que o Fundo de Garantia para atender as suas finalidades essenciais, de caráter social, visando à proteção do trabalhador e ao desenvolviSubemendas
mento da política habitacional, constitui uma massa de recursos para aplicação eminentemente financeira, no sentido de que o resultado, ou a resposta,
N• 01-CF
corresponda adequadamente às próprias obrigações sociais do Fundo, de caDê-se às alíneas b, g e h, do inciso II, do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de
pitalizar juros e pagar a correção monetária em favor do empregado optante. setembro de 1966, a que se refere o art. }9 do Substitutivo, a seguinte redação:
Destarte, o FGTS não é um Fundo de natur~za orçamentéria típica, ou de na~
..b) aquisição, construção ou reforma de moradia própria";
tureza contâbit, que permita, por exemplo, investimentos a fundo perdido, ou
••g) por motivo de nascimento de filho de empregado do sexo
mesmo investimentos de resultado puramente social. Para se ter uma idéia
feminino";
quantitativa das obrigações do FGTS, convém assinalar que em 1978, por
•'h) anualmente, para pagamento itegral ou parcial de anuidaexemplo, a relação Ressarcimentos/ Arrecadação Bruta do Fundo foi da orde de instituição de ensino superior onde o empregado esteja matridem de 50,4%, conforme dados da Revista Conjuntura Econômica ("A Ecoculado, em montante nunca acima do valor do referido pagamennomia Brasileira em 1978", Vol. 33, nfl' 2, fevereiro de 1979). Isto significa que
to."
pouco menos da metade do montante de depósitos em 1978 foram, efetiva·
mente, alocados ao Sistema Financeiro _d.a Habitação, o que corresponde a
N• 02- CF
um volume jâ por si mínimo para investime-ntos no setor. Ora, a medida pro~
Suprima-se o inciso III do art. 89 da Lei n9 5,107, de 13 de setembro de
posta, sem levar em conta essas conjecturas e esta realidade, compromete
1966, a que se refere o art. t• do Substitutivo.
toda a estrutura financeira do Fundo, na medida em que destina uma parcela
significatiVa de recursos (15%) a aplicações não financeiras. O objetivo social
N•03-CF
da proposição é meritório, mas do ponto de vista financeiro é inviável. De ouDê-se ao§ 3• do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, a que
tra parte, quanto a estabelecer, como pretende o Projeto, que o valor do de·
pósito não seja inferior ao vã.lor da indenização prevista na CLT, também se refere o art. 19 do Substitutivo, a seguinte redação:
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..§ 39 Após o prazo a que se refere o parágrafo anterior, os
pagamentos serão, obrigatoriamente, acrescidos de multa de 10%
(dez por cento) do valor do saque a que tem direito o interessado,
por lO (dez) dias de atraso ou fração, a cargo do banco depositãrio e
a favor do titular da conta."
N• 04- CF
Dê-sei ao arL 39 a seguinte redàção:
..Art. 39 O art. lO, caput, da Lei n9 5.107, de 1966, passa a ter
a seguinte redação:
''Art. 10. A utilização da conta vinculada, para fins de aquisícão, construção ou reforma de moradia própria, é assegurada ao
erppregado que completar, depois da vigência desta-Lei, 5 (cinco)
anos de serviço na mesma empresa ou em empresas diferentes, de
acOrdo com as disposições da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964,
pcir intermédio do Banco Nacional q.a H~bitação (BNH), de conformidade com as instruções por este expedidas."
N•05-CF
Suprima-se o art. 49, renumerando-se os subseqUentes.
Sala das ComisSões, s- de novembro de 1979-.-..::..:.-cunha Lima, Presidente
Jutahy Magalhães, Relator- Alberto Silva- Henrique de La Roeque- Jorge Kalume- Tancredo Neves- Amaral Peixoto - José Rlcha- Roberto
Satumino.
PARECER N• 1.046, DE 1979
Da Comissão de Constituicão e Justiça sobre o Projeto de Lei do
Senado n9 199, de 1978- Complementar- que "dá nova redacio à
alínea "n", inciso I, artigo 19 da Lei Complementar n9 S, de 29 de
abril de 1970, que estabelece os casos de lnetegibUidades e dá outras
providências".
Relator: Senador Aloysio Chaves
O nobre Senador Franco Montoro apresentou Projeto de Lei, que, nesta
Casa, tomou o n9 038, de 1972, no qual exaramos o Parecer anexo, aprovado,
por unanimidade, pela Comissão de Constituição e Justiça.
Como não lograsse o pronunciamento da Comissão, apresentou, em
1978, idêntico Projeto de Lei, que recebeu o n9 101, e no qual emitimos Parecer no sentido de considerá~lo prejudicado, devendo, em conseqUência, ser arquivado.
Sobre a mesma matéria o nobre Senador Evandro Carreira apresentou,
posteriormente, ainda em 1978, o Projeto de Lei do Senado n9 199, ora sob
exame. Em virtude da matéria versada neste Projeto de Lei ser idêntica à do
Projeto de Lei do Senado n9 038, de 1972. nosso Parecer é no sentido de
considerá-lo prejudicado, devendo, em conseqUência, ser arquivado.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Aloyslo Chaves, Relator- Moaeyr Dalla- Almlr Pinto- Bernardino Viana - Raimundo Parente - Hugo Ramos -Lenoir Vargas Aderbal Jurema - Cunha Lima.

PARECER A QUE SE REFERE O RELATOR EM SEU PARECER:
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-Incluída posteriormente na ordem do dia, por força de requerimento
subsCrito pelo ilustre Seilad6r Franco Montoro, a proposição ainda naquela
oportunidade, não logrou apreciação, razão por que, na forma do art. 368 do
Regimento Interno, teve o seu prosseguimento autorizado pelo plenârio, reaberto, assim, por trinta dias, o prazo deferido ao exame deste Orgão Técnico~
Repete-se, em conseqUência, a oportunidade de discussão da matéria, e)~
vi do disposto no art. 368 do Regimento Interno do Senado.
Assim sendo, passemos à abordagem dos aspectos consubstanciados na
proposição .
Com o projeto, o seu eminente autor, Senador Franco Montoro, pretende nova redação para a letra n, do item I, do art. 19, da Lei Complementar n9
5, de 29 de abril de 1970, que disciplina casos de inelegibilidades, nas con- •
díções da Emenda Constitucional n9 l, dC 1969.
A modificação proposta visa a erradicar, de texto legal, expressões que,
segundo o autor do projeto, vêm propiciando "perseguição política, com grave prejuízo para o bem comum". Assevera o ilustre Senador Franco Montoro, no preâmbulo de sua justificação, que .. o simples recebimento de denúncia do Ministério Público pelo Juiz acarreta, hoje, a inelegibilidade de qualquer cidadão" e, em outro trechoJ preleciona 'que "o recebimento de denúncia
estabelece mera presunção contra o denunciado" por ser "medida provisória". E arremata "o cidadão alcançado pela denúncia pode provar sua inocência e acabar absolvido".
Da primeira vez em que o presente projeto esteve neste órgão técnico, o
seu ilustre Relator, o ex-Senador Josê Augusto, depois de examinar cuidadosamente a matéria, coriclui por concordar com os argumentos do autor da
proposição, asseverando que "só se pode, dessarte, falar-se em bitse objetiva
para aplicação dessa modalidade de sanção, que é a inelegibilidade, após o
pronunciamento judiciãrio condenatóriO".
Assim, além de considerar a proposição jurídica e constitucional- pois
se confo.rmiza com a competência pievista no art. 89, XVII, "B", da Constituição Federal, e não encontra óbice no preceituado nos arts. 40 e 42 desse mesmo diploma legal- conclui seu parecer, o eminente ex-Senador José
Augusto, apresentando um substitutivo, o qual corrige imperfeição do projeto, eliminando expressão contraditória de seu texto.
De fato, não há como falar-se em "absolvidos" em texto que regula, tãosomente, a situação de condenados. A expressão mais correta, no caso, seria a
que o substitutivo cristaliza, ou seja, .. enquanto não penalmente reabiHtados".
Desta sorte, o texto do substitutivo - que não mereceu acolhida pela
douta Comissão de Constituição e Justiça da época- parece-nos o que melhor consulta aos objetivos do instituto jurídico que se deseja estabelecer.
Assim sendo- e considerando a reabertura da discussão, ex vi do art.
368 do Regimento Interno, opinamos pela aprovação do projeto, no mérito e
por constitucional e jurídico, nos termos do substitutivo apresentado no parecer do eminente ex-Senador Josê Augusto, o qual incorporamos às conclusões do presente parecer, com a seguinte redação:
SUBSTITUTIVO
Altera a redação da letra "n" do item I, do art.
plementar n\i 5, de 29 de abril de 1970''.

J~,_da

Lei Com-

PARECER N•
O Congresso Nacional decreta:
Da Comissão de Constituição e Justlca, sobre o Projeto de Lei do
Art. 19 A letra "n" do item I, do art. J9, da Lei Complementar n9 5, de
Senado n9 038, de 1972 - Complementar- que "exclui das inelegi- 29 de abril de 1970, passa a ter a seguinte redação:
bilidades os casos de simples denúncia, modificando a alínea n, do inci"Art. 19
so I, do artigo }9 da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970".
Relator: Senador Aloysio Chaves
1O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro, altera a redação do art. 19, inciso I, alínea n, da Lei Complementar n9 5, de 1970
n)- os que tenham sido condenados por crime contra a segu-que estabelece os casos de inelegibilidade- para dele excluir as hipóteses
rança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a fé
de simples denúncia.
pública e a administração pública ou o patrimônio, ou pelo delito
A matéria foi apreciada- nesta Comissão, 'em sessão de 22 de novembro
previsto- no art. 22 desta lei, enquanto não reabilitados penalmende 1972, tendo recebido Parecer de autoria do então Senador José Augusto, o
te."
qual concluiu pela apresentação de Emenda Substitutiva, não aprovada,
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
transformando-se, então, aquele Parecer, em voto vencido.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Designado para redigir o vencido, em três oportunidades- 29/11/72;
28/3/73 e 12/3/75- o eminente ex-Senador Eurico Rezende, hoje GovernaSala das Comissões, 29 de março de 1979. -Henrique de La Rocque,
dor do Estado do Espírito Santo, não apresentou o parecer que, regimental- Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Nelson Carneiro - Tancredo Neves
mente, consubstanciaria os aspectos que informã-ram a decisão da douta Co- -Franco Montoro- Raimundo Parente- Lázaro Barboza- Aderbal Juremissão de Constituição e Justiça da época.
ma - Hugo Ramos - Murilo Badaró.

~:
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PARECER N• 1.047, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justlca sobre o Projeto de Lei do
Senado n9 101, de 1978- Complementar-, que "exclui das inelegi-

bilidades os casos de simples denúncia, modificando a alfnea "n" do
inciso I do artigo I• da Lei Complementar n• 05, de 29· de abril de
1970".
Relator: Senador Aloysio Chaves
O nobre Senhor Senador Franco Montoro apresentou Projeto de Lei
que, nesta Casa, tomou o n9 038, de 1972, versando matéria idêntica à que
consta deste Processo.
No exame dessa matéria, exaramós parecer favorãvel que foi, por unanimidade, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (v. cópia anexa).
O supracitado Projeto de Lei do Senado n9 038/72 fora arquivado no final da última legislatura, sendo nesta, em virtude de requerimento do autor,
desarquivado e teve curso regular, na forma do art. 368 do Regimento Interno do Senado.
Ocorre que, em 1978, o Senador Franco Montare reapresentou a inátéria em novo Projeto de Lei, que levou o n9 101, ora sob exame.
Sendo assim, o presente Projeto de Lei deve ser considerado prejudicado,
e, em conseqUência, arquivado.
~ o nosso Parecer.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979 - Henrique de La Rocque,
Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Moacyr Dalla - Almtr Pinto Bernardino Viana - Raimundo Parente - Hugo Ramos - Lenolr V argas Aderbal J urema - Cunha Lima.

PARECER A QUE SE REFERE O RELATOR EM SEU PA·
RECER:
PARECER N• . . . . . . . . . .
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 038, de 1972 - Complementar- que "exclui das Inelegibilidades os casos de simples denúncia, modificando a alínea N do inciso I do artigo ]9 da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970''.

Relator: Senador Aloysio Chaves

Da primeira vez em que o presente projeto esteve neste 6rgão técniCQ- o
seu ilustre Relator, o ex-Senador José Augusto, depois de examinar cuid~do
samente a matéria, conclui por concordar com os argumentos do autor da
proposição, asseverando que usó se pode, dessarte, falar-se em base o!Jjetiva
para aplicação dessa modalidade de sanção, que é a inelegibilidade, após o
pronunciamento judiciário condenatório''.
Assim, além de considerar a proposição jurídica e constituciot<al- pois
se conformiza com a COJ!lpetência prevista no art. 89, XVII, .. b", da Constituição Federal, e não encontra óbice no preceituado nos arts. 40 e 42 desse
mesmo diploma legal- conclui seu parecer, o eminente ex-Senador JoséAu·
gusto, apresentando um substitutivo, o qual corrige imperfeição do projeto,
eliminando expressão contraditória de seu texto.
De fato, não há como falar-se em "absolvidos" em texto que regula, tão. somente, a situação de condenados. A expressão mais correta, no caso, seria a
que o substitutivo cristaliza, ou seja, ''enquanto não penalmente reabilitados".
Desta sorte, o texto do substitutivo que não mereceu acolhiQa pela douta
Comissão de Constituição e Justiça da época- parece-nos o que melhor consulta aos objetivos do instituto jurídico que se deseja estabelecer.
Assim sendo- e considerando a reabertura da discussão ,,ex vi do art.
368 do Regimento Interno, opinamos pela aprovação do projeto, no mérito e
por constitucional e jurídico, nos termos do substitutivo apresentado no parecer do eminente ex-Senador José Augusto, o qual incorporamos às conclusões do presente parecer, com a seguinte redação:
SUBSTITUTI,VO
Altera a redação da letra "n" d~ _tiem I do art. 19 da Lei CompleIJientar n• 5, de 29 de abril de 1970".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A letra .. n .. do item I. do art. 19_ da Lei Complementar n9 5, de
29 de abril de 1970, passa a ter a seguinte redação:
"Art. I'
.................................................. .
I - ........................................ ·················
n) - os que tenham sido condenados por crime contra a segurança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a fé pública e a administração pública ou o patrimônio, ou pelo delito previsto no art. 22 desta lei,
enquanto não reabilitados penalmente."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1979- Henrique de La Rocque, Presidente - AloysJo Chaves - Relator - Nelson Carneiro - Tancredo Neves
-Franco Montoro- Raimundo Parente- Lázaro Barboza- Aderbal Jurema - Hugo Ramos - Murilo Badaró.

O Projeto sob ex.ame, de autoria do ilustre Senador Franco Montare, altera a redação do art. 19, inciso I, alínea n, da Lei Complementar n9 5, de 1970
-que estabelece os casos de ine_legibilidade -;para dele excluir as hipóteses
de simples denúncia.
A matéria foi apreciada nesta COmissão, em sesSão de 22 de novembro
de 1972, tendo recebido Parecer de autoria do então Senador Josê Augusto, o
qual concluiu pela apresentação de Emenda Substitutiva, não aprovada,
transformando~se, então, aquele Parecer, em voto vencido.
Desigriádo para redigir o VenCidO, erri três oportunidades- 29-Il-72;
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Expediente lido vai à publi28-3-73 e _12-3-75 - o eminente ex-Senador Eurico Rezende, hoje Governador do Estado do Espírito Santo, não apresentou o parecer que, regimental- cação.
A Presidência recebeu, do Governador do Estado da Paraíba, o Oficio n9
mente, consubstanciaria os aspectos que inforrriaram a decisão da douta CoS/36, de 1979 (n• 711/79, na origem), solicitando autorização do Senado Fe·
missão de Constituição e Justiça da época.
Incluída posteriormente na ordem do dia, por força de requerimento deral para realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
subscrito pelo ilustre Senador Fran_co_Mon_toro, a proposição, ainda naquela 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) para os fins que especifi~
oportunidade, não logrou apreciação, razão por que, na forma do art. 368 do ca.
A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Regimento Interno, teve o "seu prosseguimento autorizado pelo plenário,
reaberto, assim, por trinta dias, o prazo deferido ao exame deste Órgão Téc- Justiça.
nico.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu, do Pre·
Repete~se, em conseqUência, a opa'rtunidaie de discussão da matéria, ex feito Municipal de Manaus, o Ofício n• S/37, de 1979 (n• OF/GP/0918/79,
vi do disposto no art. 368 do Regimento Interno do Senado.
na origem). solicitando autorização do Senado Federal para realizar opeAssim sendo, passemos à abordagem dos aspectos consubstanciados na ração de empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de
proposição.
dólares americanos) para os fins que especifica.
Com o projetO, o seu eminente autor, Senador Franco Montare, preten·
A matéria serã despachada às Comi~sões de Finanças e de Constituição e
de nova redação para a letra n do item I do art. 19 da Lei Complementar n9 Justiça.
5, de 29 de abril de 1970, que disciplina casos de inelegibilidades, nas con~
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
dições da Emenda Constitucional n9 1, de 1969.
A modificação proposta visa a erradicar. do texto legal, expressões que, serâ lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
segundo o autor do projeto, vêm propiCiando uperseguição política, com gral lido o seguinte
ve prejuízo para o bem comum". Assevera o ilustre Senador Franco MontaREQUERIMENTO N• 511, DE 1979
re, no preâmbulo de sua justificação, que uo simples recebimento de denúnSenhor Presidente
cia do Ministério Público pelo Juiz acarreta, hoje, a inelegibilidade de qual~
quer cidadãon e, em outro trecho, preleciona que .. o recebimento de denúncia
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
estabelece mera presunção contra_ o denunciado" por ser umedida provi~ nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida ao "Jornal de Brasflia"
sória". E remata "o cidadão alcançado pela denúncia pode provar sua ino- de ontem, pelo Doutor Oswaldo Colin, Presidente do Banco do Brasil.
cência e acabar absolvido".
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1979. - Lourlval Baptista
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o artigo 233, §
}fi\ do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Sen:..jr:- Henrique dê La Rocque.

mações de fé democrática, o Presidente deveria ter esperado retornar ao Brasil para então dizer que, se dele dependesse, jamais teríamos eleições diretas
para Presidente da República. Isso contrasta, a meu ver, com a imagem de
lídimo democrata que o Presidente FigueiredO deixou na Venezuela. Muito
obrigado a V. Ex•

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Lê o seguinte
discurso.) - Sr. Presiden~e, Srs. Senadores:
O 'acontecimento, por ser da maior relevância política, nos faculta co~
mentários a ele atinentes, mesmo após a brilhante explanaçãO sobre o mesmo
produzida pelo eminente Senador M urilo Badar6.
Os fatos históricos exigem uma certa perspectiva, um certo distanciamento no tempo, para que possam ser julgados. Mas esta não é uma regra
que, corno todas as boas normas, não comporte exceções. Estamos diante de
uma delas, representada pela viagem do Presidente João Figueiredo à Venezuela. Com a visita do Chefe do Estado Brasileiro a Caracas a solidariedade
latino-americana superou uma importante etapa no já longo processo de sua
consolidação. Com ã. sua visão de estadista, o Presidente Figueiredo compreendeu que escapava à lógica da fraternidade continental o fato do grande
país andino jamais ter recebido a visita de um Presidente brasileiro. Nós, que
vimos inclusive patrícios nossos incorporados aos exércitos libertadores de
Bolívar, como o General Abreu e Lima, símbolo de bravura e do generoso
idealismo da nossa gente nordestina, deixamos que os Andes separassem os
nossos chefes de Estado. E eis que essa segregação teve o cuidado de liquidá~
la, o Presidente Figueiredo. E é precisamente este episódio diplomático que
permite ver e avaliar em todo o seu significado a transcendental importância
histórica da presença do nosso presidente em Caracas.
Visita como a que o presidente brasileiro empreendeu à Venezuela constitui ato de rotina, qual seja a troca de compromissos para intensificação das
relações comerciais e culturais, porque as diversas eConomias nacionais se
complementam, num contexto como d sul~americano, são mais do que naturais porque obedece a lógica que BrasiJ e Venezuela manifestassem o propósito de acrescentar nos elos pragmáticos, e ainda mais dinâmicos a malha de interesses que unem os dois países, em plena decolagem desenvolvimentista.
Mas- e destacamos o fato- é absolutamente novo que uma nação como o
Brasil, que inicia o seu ingresso na era nuclear, se predisponha e disponha a
oferecer a outro país cooperação no campo da tecnologia atômica. E foi o
que fez o Presidente Figueiredo, ao colocar à disposição da grande nação andina nosso nascente know-how em matéria nuclear._Gesto largo e generoso,
que correspondendo aos impulsos da alma brasileira, também define o espírito do Presidente da República, em sua profunda identificação com os sentimentos nacionais.
Costuma o Presidente Figueiredo definir-se como "'um homem comum".
l'i uma confissão de simplicidade, de modéstia, diria quase de humildade. Os
homens públicos, que ascendem as mais altas culminâncias do poder, não
costumam se julgar assim. Antes mesmo, estimam exibir certa aura carismáti~
ca como a lembrarem aos demais mortais que eles estão acima do homem
quotidiano, o simples homem humano. A grandeza do nosso presidente não
se afere por essa falsa medida, mas por outra, mais autêntica. A dimensão do
homem que não trai a sua previsão da humanidade. Na simplicidade do seu
convívio, os pequenos e humildes não se sentem humilhados. Na singeleza do
seu trato, o homem modesto não se sente afrontado no seu '"status". O que o
sentimento de fraternidade não alcança, nenhuma outra força ou poder conquista. Só a simpatia humana, no sentido de virtude que nos leva a sentir os
nossos semelhantes como irmãos na jornada da vida, consegue o milagre da
comunicação que é o traço predominante do Presidente João Figueiredo. Nenhum preconceito, nenhuma idiossincrasia projeta escuras sombras na sua
conduta. Espontâneo, franco, não esconde os seuS-sentimentos, não sufoca os
impulsos de seu coração. "Lugar de brasileiro é no Brasil," disse, quando inúmeros patrícios nossos sofriam as amarguras do exílio. E foi por iniciativa sua
que esses brasileiros puderam encerrar a dura ex_periência do desterro, a todos
os que estão em campos opostos, como é natural na vida política, estendeu
sua mão, no gesto alto da conciliação e da concórdia. Porque não agasalha o
ódio e o rancor, não considera os adversários inimigos, mas interlocutores de
um diálogo cuja suprema justificativa é a paixão de sempre servir a pátria.

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre Senador Luiz Cavalcante, veja V. Ex• como os enfoque das declarações dos homens públicos podem ser apreciados desta ou daquela maneira. V. Ex•, na
realidade, estranha que um homem que diz, que anuncia e que apregoa que
vamos ter, em 1982, o restabelecimento da escolha do Chefe do Executivo local pelo povo, um homem que vem alertando que as eleições devem ser dire~
tas, V. Ex• estranha que ele faça essa distinção de que para Presidente da República não concebe ainda que a eleição possa ser via direta, ou seja pela es~
colha do povo. Mas, diremos, nós nobre Senador, acompanhando o que o
Presidente prometia. prestando atenção às formu~~_ções que ele como candidato fazici~ recordo de qUe em duas ou três oportunidades ele sempre fez essa
definição de que, em todos os níveis, na concepção dele, a eleição deveria ser direta, menos a concernente à Presidência da República. Dirá V. Ex• que não
concebe, que não compreende, que não admite, que não aceita, que rejeita
essa distinção que no entender de V. Ex• não é válida nem ê democrática.
Diríamos a V. Ex• que não sabemos as razões de Es~ado, que desconhecemos
a explicitação, o motivo que leva Sua Excelência, o Senhor Presidente da Republica, a fazer essa distinção. O que o nosso discurso pretende é, exatamente,
enaltecendo a visita, assin3Iar que ele, na Presidência da República, até hoje,
tudo o que prometeu vem fazendo; tudo o que apregoou vem, na realidade,
concretizando. E a eleição direta para a Presidência da República não figurou, em nenhum instante, entre as promessas feitas por S. Ex• como candida~
to ...

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muita
satisfação, nobre Senador Luíz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• louva, com muita propriedade e muita oportunidade, o êxito que foi a viagem do nosso Presidente
à Venezuela. Mas, a meu ver, houve um único senão na visita do Presidente.
~ que, depois de ter feito, no território venezuelano, as mais rasgadas afir-

O Sr. Lufz Cavalcante (MDB- AL)- Perdão, eminente Senador, tenho aqui, no meu livro preto, uma declaração do candidato João Batista Fi~
gueiredo, em 2-12~1978- portanto, já na condição de candidato sagrado à
Presidência da República - em que diz;
••E no voto que se exerce
entre os cidadãos."

~fetivamente

a igualdade de direitos

Então, para que esta igualdade seja absoluta, é preciso que ela seja exercida em todos os níveis de eleições: municipais, estaduais, federais e, principalmente, eleições presidenciais. Do contrârio, o Presidente, já na oportuni~
dade~ ao enunciar:
HÉ no voto que se ex~rce efetivamente a igualdade de direitos
entre os cidadãos.n

- deveria ter feito a restrição: usalvo quando se tratar de eleições para Presidente da República".
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - V. Ex•,
nobre Senador Luiz Cavalcante, é mestre. E, como mestre, obriga o discípulo
a uma meditação mais segura, mais lenta, a uma meditação em que a resposta
não seja realmente desconexada da indagação, da afirmação.
V. Ex• enfoca, diz, e o diz muito bem, porque reproduz palavras do Presidente Figueiredo como candidato, que o direito é igual a todos os indivíduos, e que o direito, sendo igualitário a todos os cidadãos, as eleições deveriam ser da escolha do povo brasileiro, qualquer que fosse a hierarquia dessa
escolha.
Tomamos a liberdade de dizer a V. Ex• que é uma problemática conceituai.
A eleição indireta do Presidente da República não nos parece que afeta, que
distorce e contesta a afirmação do então candidato, porque não permite a escolha do Presidente da República como norma geral. Então, não faz essa dis~
tinção que, na realidade, seria uma isonomia, que, na realidade, seria uma
ofensa ao povo brasileiro, permitindo que o Presidente da República não fos~
se eleito pela totalidade, mas sim por um grupo.
De modo que é uma questão de formulação. Não sabemos como será
constituído o colégio eleitoral que escolherá o futuro Presidente da Repúbli~
ca. Estamos distantes da data da eleição presidencial. Não sabemos quais as
mutações que serão feitas. Assim, a representação que terão aqueles que irão
dar o voto ao futuro Presidente, terã ela, na concepção de V. Exf, pelo menos
um valor relativo? Terá ela, na concepÇão de V~ Ex•, certa representativida~
de? Só o futuro poderá responder melhor a V. Ex•
Mas, de qualquer maneira, o debate serviu para mostrar mais uma vez o
valor histórico que V. Ex• dá àqueles que pela vida pública passam.
V. Ex• anota as suas afirmações para que no poder confronte o que disseram no passado, fazendo um teste decisivo da sua sinceridade.
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Permite V. Ex•?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -MA)- Com muita
honra.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Mais uma vez, nobre Senador. Desculpe-me interrompê~ lo. Não entro no mêrito se um modo de eleição
é melhor do que o outro. Apenas me fixo na coerência, ou incoerência do declarante.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- V. Ex' me.pcrmite, nobre Sena-
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escolheu _o melhor de todos os Ministérios, é, reconhecidamente, o maior dos
Presidentes da República Velha; a seguir, Afonso Pena, Nilo Peçanha, na sua
interinidade, Hermes da Fonseca, Wenceslau Braz, todos absolutamente austeros; e, por fim, Epitãcio _Pessoa, Artur Bernardes, Washington Luiz, nenhum deles apresenta, na vida particular, quanto à probidade administrativa,
o men.or dos senões. Portanto, eminente colega, a nossa História não c-ondena, de maneira nenhuma, a eleição direta para Presidente da República. Ao
contrário, a meu ver, até a aconselha. Pela última vez, muito obrigado a
V. Ex•

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre Se-

dor?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MAl- Nobre Senador, antes de conceder, com uma Satisfação enorme, o aparte ao· nobre Senador Mauro Benevides, agradecemos, como sempre, o aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante, um dos nossos mestres preferidos do Senado da República, pela sua conduta pessoal, pela sua honradez parlamentar.

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Henrique de La
Rocque, não hã dúvida de que foi profuridamente desestimulante a declaração do Senhor Presidente da República feita aos jornalistas da Venezuela,
manifestando-se a favor das eleições indiretas e, mais que isso, dizendo que, a
depender de Sua Excelência, jamais teríamOs eleições diretas para a primeira
magistratura do País. Em meio a tudo isso, nobre Senador, surgem os exegetas do pensamento presidencial, que procuram estender aquela redação, reconhecidamente antidemocrática, aos pleitos que deverão realizar~se para os
governos estaduais. N ate-se uma coincidência: significativa entre a manifestação do Senhor Presidente da República e a tramitação, nesta Casa, da proposta de emenda constitucional, de que ê primeiro signatário, na Câmara dos
Deputados, o Deputado Edison Lobão. Surpreendentemente, a proposta que
teria condições de ser aprovada ou de ser apreciada pelo Congresso Nacional
na presente sessão_ legislativa, não o sáã mais, e nem mesmo o eminente Senador Lomanto Júnior, enfãtico no anüriciar a siia manifcistãção favorável àquela proposição, não mais aludiu ao seu esperado parecer. Pelo quejâ li, hã
poucos dias, jâ se transferiu a apreciação da emenda Edison Lobão para a
próxima sessãO legislativa o que é, de certa forma, desalentador para aqueles
que aguardavam o restabelecimento das eleições diretas para os governos dos
estados.

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex•, um permanente estudioso da sociologia política, sabe que estes intérpretes das leis estão exagerando. V. Ex' sabe muito
bem que a históda terri os seus estágioS, V. Ex' sabe, como nós outros, de que
as eleições diretas para os comandos dos executivos estaduais e demais hierárquicos do comando estadual, V. Ex' sabe - e permita que repita - que é
uma imposição da vontade do povo. Não h_â mais condições para que a
eleição pOSsa deixar de ser direta.
De modo que V. Ex' deve abandonar o pessimismo deles e ficar com a
certeza de que o Presidente Figueiredo, que jâ tanto liberalizou depois que assumiu o comando da República, não se precipite no julgar aquilo que está
muito distante do hoje. Pode ter certeza de que ele não faltará com a sua palavra1 e prepare-se para possivelmente ser um dos candidatos senão o candidato
escolhido pelo partido da oposição do Cearã, e V. Ex', então, teria senão o
apoio polítiCo o agrado pessoal dos seus companheiros do Senado.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V. Ex•, mais uma
vez, um aparte?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muita.
honra nobre colega.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Perdoe--me a impertinência!
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Que nada,
é um privilégio ouvi-lol

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Meu eminente colega, acho
que a declaração em tela, de que nunca deveria haver eleição direta para presidente da República do Brasil, só poderia ser feita se a nossa História assim o
aconselhasse. Mas não ê isso que nós vemos. Desde os albores da República,
todos os Presidentes, invariavelmente, foram verdadeiros varões de Plutarco,
a começar dos meus conterrâneos Deodoro e Floriano; depois, o mais que
austero Prudente de Morais; em seguida, Campos· Sales, o único Presidente
republicano que não recorreu ao estado de sítio, nem uma vez sequer, apesar
de ter sido o mais enxovalhado deles; Rodrigues Alves, o maior de todos os
Presidentes que o Brasil jã teve- e este julgamento se refere, por prudência
minha, pois é temerãrio julgar os contemporâneos, ao período republicano, o
período da República Velha- Rodrigues Alves, que, pelo seu olho clínico,

nador, pediria a V. Ex' que ouvisse o que jã dissemos ao nobre Senador Mauro Benevides: a História tem os seus estãgios os ináis variados, os mais complexos. A eleição indireta implantada pela Revolução de 64, para Presidência
da República, foi Uma das imposições que, no perioUo revolucionário, os que
hos comandaram ditaram ao povo brasileiro; esta, a sua vontade- V. Ex'
sabe que a Revolução e o nobre Senador Luiz Cavalcante não desconhecem
- é a ruptura de toda a legalidade. Não lhe é estranho o fato de que falar em
revolução é falar em revogação da lei; falar em revolução é falar em rasgar os
códigos; falar em revolução é-dizer ruptura legal, em que a vontade dos vitoriosos ê a lei que se transfigura na legislação vigente.
Então, nobre Senador Luiz Cavalcante, as eleições indiretas para a Presidência da República foram ditadas pela vontade revolucionária, e como a história tem os seus estágios políticos, a Revolução assim o ditou. Mas, tenha
V. Ex• a esperança, e Deus hã de permitir- não sabemos se tal será possível
que nós também assistamos, ainda - o Presidente da República ser eleito
pelo povo diretamente, porque essa não é apenas a vontade de V. Ex', não é a
vontade do Senador Mauro Benevides, é a vontade da maioria esmagadora
do povo brasileiro. Mas, não somos nós outros, conscientizados na nossa hu*
mildade, conscientes de que não podemos ditar leis, nem impor as nossas
vontades, que podemos afirmar que a eleição para Presidente da República
tem que ser direta, pois essa afirmação passaria ·a ser grotesca pela impotência
com que seria formulada.
Em Caracas, no Congresso Nacional da Venezuela, assegurou o Presi-,
dente, falando na verdade a uma audiência internacional, que o seu desígnio é
restituir o Brasil ao império da democracia total. Estamos certos de que ele
cumprirã essa promessa, -em que se consubstanciam as grandes lições cívicas
aprendidas no convívio de seu ilustre pai, exemplar combatente dos ideais de~
mocrãticos. E a cumpri rã porque, no seu desempenho, não lhe faltarão a solidariedade, a ajuda e o apoio do povo brasileiro.
E, neste desiderato, conta o Presidente com a ajuda firme de seu Ministro das Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, experimentado conhecedor do mundo internacional com suas implicações, intolerâncias e dificuldades, aliada à sagacidade, tantas vezes posta em prâtica pelo discreto, eficiente e honrado Ministro Golbery do Couto e Silva.
'
Há certos homens públicos que dele muito se aproximam e, no anteparo
Presidencial, buscam o atendimento de seus pleitos revestidos de interesse
público. Dei~ sempre receberam o festejo do homem culto e educado, alêm de
uma enorme disponibilidade em atender nas fronteiras das possibilidades que
lhe facultam as atribuições da Casa Civil.
Referimo-nOs exatamente ao Ministro Golbery do Couto e Silva, porque
dele pouco se enaltece e sempre se procura debitar negativamente os equívocos do Governo e até mesmo a sua desmoralização pessoal. Mas tem sido
tudo em vão, as acusações ficam no ar e a poeira da calúnia se dilui pelo temporal da verdade.
Pedimos vênia ao Senhor Presidente da República para mencionar a esteira de considerações por Sua Excelência formulada, com a qual conceitua o
seu dedicado companheiro de trabalho como uma personalidade polêmica,
cujos méritos sempre foram de seu agrado.
Os presidentes Castello Branco, Ernesto Geisel, e agora o PreSidente
João Figueiredo têm contado com a sua ajuda firme e corajosa, leal e desinteressada, sempre à disponibilidade dos melhores pleitos da Nação Brasileira.
Por todas essas razões, era necessário que proferíssemos estas considerações na sessão de hoje do Senado da República.
Sr. Presidente, neste plenãrio, casualmente, aqui se encontra quem governou o Estado do Maranhão, Senador José Sarney~ ele, que tão bem governou o nosso estado; Senador José Sarney, que fez com que o povo doMaranhão reacreditasse na potencialidade da nossa terra e da nossa gente. O Senador José Sarney, por certo, é um adepto da eleição di reta, porque foi com a
eleição direta que ele obteve, no comando do Executivo maranhense, a consagração dos seus méritos~ em face -de uma atuação brilhante e eficiente. Ninguêm, na realidade, deseja mais eleição direta do que o Senador Sarney. E nos

perguntamos ao Presidente todo poderoso da ARENA Nacional: V. Ex• tem
condições políticas, V. Ex• tem potencialidade política para poder, neste ple-
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nârio, ditar ao Presidente da República que as eleições para a Presidência da
República devem ser diretas? V. Ex• não tem. E por que não tem não lhe
cobramos a resposta. Apenas aproveitamos a presença de V. Ex• neste plenãrio, para, elogiando o seu governo, dizer-lhe que o Maranhão nunca o esquecerã porque ele foi marcado, ele foi ditado, ele foi inspirado pela defesa
dos melhores interesses do povo da nossa terra comum. (Muito bemt Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Congresso Ibero-Americano de Educação, realizado em Madri, em outubro último, promovido pela Oficina de Educación Iberoamericana (OEI), reuniu representantes de 16 países-membros: Bolívia, Colômbia, Costa
Rica, Chile, República Dominicana, Equador, EJ Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, Nicarãgua, Panamã, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela, e, como convidados especiais, representantes do Brasil, Argentina, Cuba,
Guiné Equatorial, Mh.ico e Portugal. Tambêm participaram do C~:mgresso,
como observadores, representantes da UN~CO, SECAB (Secretaria Executivá do Convénio Andrés liello - cOlômbia), União Latina, CIFCA (Centro
Internacional de Formação em Ciências Ambientais para países de lfngua espanhola), OISS (Organização Ibero-americana de Segurança Social), FEDE (Federação Espanhola de Estudos Europeus) e CIC (Centro Ibero-americano de
Cooperação).
·
·
O referido Congresso alcançou êxito integral. Tanto no campo técnicocultural, como no tocante a:os aspectos políticos e sociais, os resultados demon$traram a extraordinária importância educativa do Conclave de Madri.
Dentre os fatores determinantes do sucesso obtido~ destacou-se o comparecimento de representantes de 16 países membros e dos vãrios outros que,
na qualidade de co-nvidados especiais, participaram com· invulgar destaque,
como foi o caso do Brasil, atravês o seu Ministro da Educação e Cultura, Professor Eduardo Portella.
Alêm disso, observadores credenciados tambêm contribuíram para a
maior eficiência do importante Encontro de Madri, que teve, como Secr~tãrio
Executivo, o ilustre representante. da Colômbia, Ministro Andrês Bello.
Objetivando estabelecer condiçõeS para consolidação e fortalecimento
do intercâmbio cultural permanente entre os países íbero-americanos, o magno Encontro de Madri cresceu de importância e significado, no contexto das
r~Iações internacionais~ com a p3.rticipaçlo do Ministro Eduardo Portella,
que, a 9 de outubro? teve a oportunidade de falar, em nome do Brasil, sobre
um dos temas decisivos do ternário oficial: a Educação para Construção num
Sistema Descentralizado". Ainda mais honrosa para o nosso País foi a escolha do Ministro Eduardo Portella, para falar na Sessão Solene de encerramento do IV Congresso, em nome dos seus colegas dos países convidados especiais para o encontro -Argentina, Guinê Equatorial, Porto Rico, México,
Uruguai e Cuba.
Não hã dúvida quanto ao fato universalmente observado de que, à medida em que se ampliarri. as funções de Governo e Administração, em todos os
países do mundo civilizado, tambêm crescem, paralelamente, a expansão e
densidade específica dos órgãos, funções e ativid8.des que caracterizam a ação
dos Estados modernos no sentido da modernização estruturai e do aprimoramento educativo, pedagógico e cultural dos imensos contingentes de servidores incumbidos de concretizar, em termos objetivos, as prioridades colimadas.
Tanto vale dizer, Sr. Presidente, que a atuação governamental terá de
ser, forçosamente, num mundo dominado pelas transformações científicas e
tecnológicas, de natureza preponderantemente educativa e cultural.
Sr . .Presidente, não poderia deixar de acentuar, desta tribuna, a participação do Brasil nas dimensões do excepcional desempenho, cuja missão coroada de sucesso é, ao mesmo ferilpó, uma demonstração do peso específico e
da credibilidade do Brasil no contexto das nações do mt~:ndo moderno.
Solicito a V. Ex', que autorize fazer parte integrante deste meu pronunciamento os textos_ dos discursos proferidos em Madri, nos dias 9 e 16 de ou~
tubro, pelo Ministro da Educação e Cultura, Professor Eduardo Portella.
(Muito bem!)
H

DOCUMENto/! QUE SE R'liFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
.
.
.
"O projeto pedagógico brasileiro, convertido em política nacional de
educação e cultura, e no exercício de um compromisso democrãtico necessariamente aberto e diversificado, procura, cada V!!Z _mais,_ a sua le_gftima encarnação social. E estã convencido dC que soinenie -no interior da sociedade, tra-
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duzindo as mais diferentes inquietações comunitárias, serâ possível definir-se
um programa carregado de sentido e de conseqüência. Dirigida, predominante~
mente, aos grupos sociais meDos favorecidos, endereçada não apenas à
pobreza, mas sobretudo empenhada em sair da pobreza, esta Educação que estamos chamando de Educação para a Construção por oposição à Edu~
cação para a Frustração - terâ de ser amplamente transformada, imune a
qualquer tipo ou forma de assistencialismo.
A política redistributiva da informação cultural, cujo alvo não é senão a
população de baixa renda, visa a promoção social e humana do homem brasi~
leiro, ao longo de um desenvolvimento assimétrico, onde não será difícil
perceber-se as marcas de um colonialismo interno. O eixo cc:ntro-sul, erigido
em paradigma Ou núcleo de decisão, perturba as formações regionais. Daí a
necessidade de voltar-se à base regional, fonte e centro energético do próprio
sistema político federativo, para, por meio dela, equilibrar as distorções do
processo e alimentar o pluralismo congênito da cultura nacional. O programa
de Educação e Cultura que o Brasil vem conduzindo, seja em virtude de sua
diversificação regional, seja em função de sua extenção geogrâfica, mantêm-se
atento no sentido de que a unidade em nenhum instante se desvirtue em uniformidade.
As estruturas bãsicas da educação brasileira estão sendo redefinidas em
função desse quadro de Prioridades. O prê-escolar, que protege e encaminha
os gestos iniciais, ta:rito, afetiva" quanto socialmente, é o mesmo que previne
contra os alarmantes de repetência e invasão, em seguida verificados e regionalmente agravados. O ensino de primeiro grau, considerando a prematura
convocação da Criança como força de trabalho, incorpora a condição de ini~
ciador profissional. O ensino de segundo grau, o grande municiador dos mercados intermediários - os mais carentes de todo o Brasil - organiza o seu
balcão de emprego levando em conta pressões eminentemente regionais.
Igualmente as escolas técnicas e agrícolas.
O espaço desse fundamental acontecimento pedagógico são os bolsões
de pobreza, representados nas zonas rurais e nas periferias urbanas marginalizadas. Aí, um conjunto de providencias operativas vai sendo tomado. Os
currículos se estruturam no encalço de conteúdos vivos e vitalizados. O campo liberta-se do modelo mecanicamente transplantado pela cidade. As estações e o tempo das colheitas, passarão a reger o novo calendãrio escolar. A
desmarginalização da margem urbana constituirá um mecanismo de reintegração produtivo e um forte esquema de defesa lançado sobre a queda da
qualidade de vida.
~ todo momento está presente t,lm dispositivo de ação cultural aberto,
desdobrado simultaneamente por intermédio do produtor, do distribuidor e
do consumidor. O equívoco guardado em separação entre o ensino formal e a
educação informal retirou da cena pedagógica todo um conjunto de iniciativas livres, de indiscutível carater formador. Aos poucos, porém, e a partir de
uma avaliação mais correta do novo tempo social, elas vão firmando posições
e especificando papéis.
Os níveis de produção, distribuição e consumo dos produtos culturais estão_ unidos por um pacto indissolúvel. Não podem ser desarticulados, sob
pena de perder a sua contextura cotnunitâria:--AC:otnunídade, ao mesmo tempo em que consome, produz ou torna possfvel a produção. E os impulsos
criadores da comunídade, as suas mais diversas fonnas de construção, populares_, folcló,ricas, artesanai_s, são garantias de iam trabalho intelectual sintonizado _com as mínirilas pulsã.ções coletivas e por isso mesmo, fonte permanente
de vida- e experiência.
Também as Universidades br~~-il~iras estão sendo obrigadas a refletirem
as teivindicãções alternadas da regionalização. o modelo humboltiano vai cedendo às necessidades do desenvolvimento nacional. Não por meio de uma
simplificação utilitarista e estéril. mas por intermêdio da articulação dúplice
da própria instância universitária: a acadêmica e a social que, no caso, é a regionál. ExPlica-se porque a Universidade tem sentido se for uma expressão
plena da sociedade civiL As próprias Universidades estatais, o próprio Estado, Daí a urgência de romper-se _o isolamento das decisões em educação,
ciência e cultura. Até mesmo a idêia de autonomia universitária- e esta autonomia não é senão a tomada do poder pelo saber- necessita ser preservada de qualquer tentação abstratizante. E neste instante, o saber deixa de ser
uma categoria intransitiva para se erguer como uma-realidade plantada, localizada, regionalizada. O saber vale o que vale a sua serventia social. E é neste
rumo, descentralizado e democratizante, que caminha o esforço educativocultural do Brasil".
~ -..-Majestadés, ExcelentísSi~o Presidente do Governo, Senhores Ministros, Senhores Congressistas, Senhoras e Senhores:
As palavras que quero dizer, em nome dos meus colegas convidados neste IV Congresso, elas estão movidas por alguns impulsos extremamente concretos.
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O priMeiro deles é o reconhecimento da OEI (Oficina de Educación fendia os ideais Clã classe agrícola que hoje estão se cristalizando nas suas
Iberoamericana) como lugar onde o saber educativo e cultural dos nossos mais jUstaS reiVindicações. f:. ele, pai de general, de brigadeiro, de advogados
povos hispânicos se pode e se fará, cada vez mais ação construtiva. Quando ilustres dentre os quais um escritor de destaque que foi Amílcar Perlingeiro,
falo em ação construtiva estou reitera-ndo o carãter concreto deste impulso. sogro -do grande educador que é Lavaquial Biosca que enche a história da
Em segundo lugar, teríamos de falar em uma certeza, a certeza de que educação fluminense com o exemplo de sua dedicação e de seu ideal, e avô de
mais do que o passado, que sem dúvida alguma pertence ao nosso patrimônio uma geração de engenheiros, advogados, médicos, professores ilustres que
comum, nós devemos falar em nome do presente e do futuro e das coisas que enchem a terra fluminense do que de melhor ela possui,~ que é representado
teremos de conduzir conjuntamente. A nossa civilização não deve e não pode neste memorial que vem endereçado ao Sr. Ministro da Agricultura, em terse contentar com uma reconstituição passiva do passado. O próprio passado mos incisivos e críticos, pela sua filha D. AuZOnia Perlingeiro Garriero, filha
devemos operã-lo criticamente. Nós, os de Língua portuguesa, podemos dizer de tão nobres tradições de lutas pelos ideais de sua classe. Firma ainda, o ofíque só temos saudades do futuro.
cio, o Sr. Renato Morais Leite, um dos grandes pecuaristas daquela ãrea, e
De maneira que, neste terceiro movimento de um esforço de concreti- uma das figuras representativas de sua classe. Sr. Presidente, o ofício tem,
zação do nosso projeto hispânico, nós teríamos de falar na esperança, mas nestes três signatários, a expressão maior do pensamento e das esperanças da
não na esperança abstrata, não naquela esperança que fez um dia, em alguns · class.e agrária do Estado. E os seus termos são de tal categoria, de tal ordem e
instantes do nosso passado, a nossa inútil felicidade; mas uma esperança con- de tal altura, que quero lê-los para fazer parte deste nosso pronunciamento,
creta, aquela esperança que se transforma em mola propulsora do curso do como termos que podiam figurar em um Boletim da Confederação Nacional
tempo, aquela esperança que significa uma conjugação prático-teórica, aque- da AgriCultura sem deslusirá-la, ou poderia fazer parte de um informe da Sola esperança não que nos anuncia,- maS-que se mistura cOm o ri.osso dia-a-dia, ciedade Rural Brasileira, também sem desmerecer o padrão intelectual dessa
com o nosso citidiano, de tal maneira que se insere na nossa praxis, que passa entidade.
a desempenhar um papel absolutamente concreto. Esta esperança terá de ser
Quero ler, Sr. Presidente, por reconhecer a altura deste Memorial que fia base de um projeto de Educação, que será um projeto de Educação para a zeram os sindicatos de Pádua, Miracema e Itaocara, no Estado do Rio de Jaconstrução, atravessado por uma pedagogia da qualidade.
neiro, a este obscuro Senador, pedindo que aqui fôssemos o eco destas preO tema da qualidade retorna com um certo ar ·de novidade, porque, re- tensões legitimas e desta intranqüílidade em que vive a classe nesta hora em
pentinamente, parece que nos perdeinOs da qualidade. E não é de todo inútil que o Governo pretende reformular o Estatuto da Terra. Sem ter ouvido, em
falar numa espécie de reconquista da qualidade nos campos da Educação e da nenhum momento, os mais interessados que são os agricultores e pecuaristas
Cultura. Por isto, essa pedagogia da educação, fundada evidentemente na sobre cujos ombros pesam injustas suspeitas de usarem a terra como fonte de
qualidade, deve procurar trazer a sua contribuição efetiV3 para uma redistri- exploração e não de sustentáculo da vida de nossas cidades e de nosso Pais.
buição eqUitatiVa da renda cultural dos povos hispânicos. Existe uma espécié
Vamos reformular uma lei tão importante, sem ouvir querO poderia falar,
de injusta ·concentração de renda cultural que precisa ser urgentemente revis- de cadeira e com conhecimentos de causa, sobre tal reformulação.
ta e, ao mesmo tempo, nesse esforço ·de democratização, não chegarmos, em
Assim agimos nO País: esquecemo-nos de que é a terra a matriz fecunda
nenhum instante, confundir democracia com demagogia. A demagogia pro- geradora de tantas benesses, o chão bendito fecundado pelo esforço e pela deduz, no âmbito da Educação, uma massificação cega. Por isso, se nós povos dicação anônima de gerações de brasileiros que vivem sobre ela, com amor e
hispânicos-aqUI reUôldos, os nossos colegas do mundo hispânico, esse mundo dedicação, esquecidos e menosprezados pelo poder político que delas só quer
que jâ ocupa hoje quafro continenteS, -e nve eú brasileiro que sou, homem de o esforço e o suor, deslembrados de que são eles o sustentáculo da prosperiuma civilização mestiça, onde os negros deram uma contribuição particular- dade de todos nós.
mente importante - tive a -satisfação Inuitõ pessoal de poder ver aqui os reAinda existem agricultores neste país, Sr. Presidente, em virtude de hepresentantes da Guiné Equatorial - se nós todos, os homens desses quatro ranças atávicas, em virtude de dedicações extremas, de filhos que herdaram
continentes trabalharmos animados, movidos, impulsionados, por esta nova de seus pais o amo_r à terra, e sobre ela vivem, galvanizando seu carãter, vicultura, por esta cultura que estamos plasmando, através desse diálogo, alta- vendo suas necessidades, mas amando a terra como a grande bênção que
mente criador, nós certamente teremos dado uma contribuição para uma so- Deus lhes deu.
É este amor imenso à te_r_ra que consegue prender ainda, nos nossos cam~
ciedade mais igualitária e mais justa."
pose nas nossas lavouras, as heróicas famflias de nossos agricultores e de nosSR. PRESIDENTE (Luiz Viana) --Concedo a palavra ao nobre Se- so pecuaristas, encantados pelos becos de caie, extenuados pelas fadigas do
nador Dirceu_ Cardoso.
campo, pelas madrugadas d.e nossos retiros, ao frio e à chuva, antes do sol
nascer, para que não falte o leite à mesa de nossos compatrícios vivendo na ciO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur- dade. S_ão esses trabalhadores obscuros da terra brasileira, atolados nas várso. Sem revisão -do oradOr.) .:.... Sr. Presidente e Srs. Senadores:
zeas de arroz, entre o cáustico das folhas dos canaviais, iludidos sempre com
O GovernO, depois de agitar o País e o CongreSso, com a reforma políti- a enganosa plantação do feijão e do milho, mas lutando sempre pelo municíca, cuja decisão teremos nesta semana, pretende reformular o Estatuto da- pio, pelo Estado e pela Pátria que sempre se esquecem deles, na hora em que
Terra;-pretende o Governo, também, restabelecer regras novas, dispositivos,- vão traçar o destino das terras que eles ocupam na sua luta indormida, indifenovos, isto é, lei nova sobre aqueles que ocupam a terra brasileira.
rentes à s_orte que eles escolheram de viver sobre o chão que o Governo
Como sabemos, Sr. Presidente, toda lei nova equivale a uma conquista ameaça tirar-lhes com essas tentativas de reformulação de leis.
antiga. É na terra que vivem as mais profundas esperanças de nosso País, os
Passo a ler o oficio que o Sindicato de Santo Antônio de Pádua, em
homens que, curvados sobre ela e fecundando-a com o suor do seu rosto e o nome de seus congêneres de Miracema e Itaocara, está dirigindo ao Sr. Minisesforço dos seus braços, produzem o alimento, para sustentação do País. Por- tro da Agricultura:
tanto, é um ponto nevrálgico aquele em que o Governo pretende tocar, o
..A contínua propaganda de utilizar o ITR como instrumento
problema da terra, nestes tempos tumultuosos que estamos vivendo.
para induzir o aumento--da produtividade não informa ao público
Recebi, Sr. PresidCnte, do Sindicato Rural de Santo Antônio de Pádua,
que nós agricultores seremos julgados se somos ou não produtivos
no Estado do Rio de Janeiro, um ofício em. nome dos Sindicatos Rurais e
através do cadastro do INCRA.
Cooperativas Agropecuãrias de Santo Antônio de Pãdua, Miracema e Itaocara,
O formulário do cadastro do INCRA foi duramente criticado
no norte fluminense, vazado em termos elevados e precisos que me surpreenpelo Ministro Hélio Beltrão pela sua complexidade.
deram em que faz críticas aos propósitOs do Sr. Ministro da Agricultura ares-peito dos problemas da terra. Sabe a Cisá que é pensamento do Governo ret\_l~!TI_c!ist() não conhecemos por qual padrão de produtividade
formular a Lei n9 4.504, de 1964, Estatuto da Terra. E é-sobre isso que o Sirisomos julgados. Seriam tabelas de países desenvolvidos como
dicato Rural de Santo Antônio de Pãdua, no Estado do Rio de Janeiro, enos EUA e a Suécia ou tabela de terceiro mundo a que pertencemos e
viou um ofício firmado por três figuras que se destacam na vida agrãria e so-por cujos parâmetros são aferidos os demais setores da economia
cial daquela região como figuras representativas de sua classe. Firma o ofício
nacional.
o Presidente OctãviO Dénys Neto, sobrinho-neto do General Odylio Dénys,
Nossa indústria, nossas escolas, nossos hospitais etc. podem
Ministro da Guerra à época da Revolução, uma das grandes figuras do nosso
ser julgados por padrões dos chamados países desenvolvidos?
Exército e um dos vultos da Revolução, e um llder de sua classe no Estado do
Por que, então, esta ameaça contínua contra uma agricultura
Rio. Assina o ofício-mensagem, D. Auzônia- Perlingeiro Gamero; filha de um
que o próprio Ministro Delfim Netto afirma que subsidiou o Pais?
dos líderes agrários que mais destaque tiveram -no norte Fluminense, Fran~
Quando falam em latifúndio não estão se referindo à grande
cisco Perlingeiro, que, ho primeiro quartel do século, editava, no meio rural
concentraçã-o de terras em mãos de grandes grupos, pois esses, certaonde residia naquela área, uo Agrãrio", um órgão de imprensa que de-
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mente., são produtivos. eles se referem aos ulatifundiârios por exploração", geralmente pequenos e médios agricUltores.
Achamos inorportuna a aplicação do imposto progressivo justamente dentro de uma crise internacional e nã.cíonal relacionada
com o problema do petróleo.
O Senador francês P. Marcilhacy, vendo nuvens negras na economia mundial diz: "'à paz armada se se8;uirâ uma guerra econõrnica impiedosa".
Por esta razã·o ·os Sindicatos de San'tó Antonio de ·Pâdua, Itao-.
cara e Miracema, assim como suas cooperativas, dirigiram urria carta ao Exm'i' Sr. Ministro da Agricultura, relacionada a este problema."
Sr. Presidente, a reforma do_ Estatuto da Terra recebeu aqui de ilustres
Senadores, tendo à frente o ilustre Senador Sa.Jdanha Derzi, conhecedor profundo do p-roblema, emendas que expungern aquela lei das gritantes injustiças, ao reformular ex-abrupto, aquele diploma Jegal.
Portanto, as emendas que o ilustre Senad9r Saldanha Derzi, em reunião
aqui na Comissão de Agricultura-com o Presidente do INCRA apresentou,
atendem, em parte, aos anseios da classe agrícola brasileira. 0 manifCsto do
Sindicato Rural de Pádua, Miracema e ltaocara, no Estado do Rio, expressa
esses anseios vigorosos de uma classe laboriosa.~ uma classe que, se não curvar mais 0 seu corpo e não fecundar a terra, .o _,Brasil m_ rrerâ de fome. É esta
9
classe que precisamos tratar com carinho porque se destruirmos as cidades_
isso é acacianO _.mas cmlSetvarrrtos 0 campo, 3.5- Cidades reflorescerão ainda;
mas, se nós conse_rvarmos as cidades e destruirmos os c_ampos, elas nunca
mais reflorescerão.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS)- V. Ex• permite um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES) _ Pois não.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Muito grato a V. Ex• pelas
expressões carinhosas para com este seu colega. Realmente nos preocupou a
Mensagem de reformulação do Imposto Territorial Rural. Alertã.mos a Liderança da ARENA no Senado e, fizemos uma reunião, nesta Casa, entre o Presidente do INCRA e toda a sua equipe, com vârios Srs. Senadores, entre os
quais estavam os Srs. Jorge Kalume, Alberto Silva e outros. Fizemos Um estudo em profundidade e percebemos que, ·realmente, _aquela lei precisaya ser
emendada para tirarmos de lá alguns dispositivos que inquietavàm a classe
rural. Lamentavelmente não foram aprovadas todas as emendas apresentadas
pelos Srs. Parlamentares, mas a grande maioria -delas foi aceita pelo próprio
Governo e pelo Ministério da Agricultura e tenho a certeza de que o projeto,
como disse o próprio Sr. Ministro da Agricultura, foi bastante melhorado. A
contribuição do Congresso foi válida porque melhorou muito aquela proposição. Todas as mensagens do Executivo que para cá têm vindo, quando têm
sido aceitas as emendas dos Srs. Parlamentares, tenha certeza V. Ex• de que
essas mensagens têm sido bastante melhoradas, graças à vivência dos Srs.
Parl8.mentares, ao conhecimento de causa, conhecimentos locais e regionais,
conhecimentos que têm dos Estados e suas regiões. De forma que acredito
que o projeto foi bastante melhorado.
Desde que na portaria que virá na reg~lamentação da lei não seja deturpado o princípio das emenda-s que foram aceitas, o projeto será realmente benéfico, ainda-, para a zona rural. E aquele que faz a terra produzir, vai pagar
menos impostos, vai ter incentívos. E pleiteamos que esses incentivos também
sejam levados em conta, na hora do pagamento do imposto sobre a renda. t
esta a nossa contribuição e de todos os Srs. Senadores. O nosso grande Líder,
Senador Jarbas Passarinho, apresentou, de comum acordo, um estudo que os
Senadores fizeram com a equipe do Sr. Paulo Yokota, sete emendas, todas_
aceitas integralmente; outras foram aceitas, em parte, e algumas, lamentavelmente, ainda não foram aceitas pelo Govei"nõ. Mas tenho a certeza de que
elas logo virão, através de projeto;· e melhorarão ainda mais esse imposto.
Realmente, o homem do campo está precisando da ajuda, do incentivo, do
estímulo do Governo Federal, para que possa cumprir o seu dever de produzir alimento não para o Brasil mas para o mundo que hoje, como sabe V. Ex•,
está faminto. E essa missão os homens do campo estão dispostos a aceitar
para trabalhar, progredir, produzir mais para a grandeza de nossa Pátria.
Muito grato a V. Ex• pela gentileza de suas palavras.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de
V. Ex•, que esclareceu alguma dúvida e que traz a robusta confirmação que,
de fato. a Mensagem governamental foi trabalhada aqui na Casa.
Srs. Senadores, tem razão o nosso agricultor. Numa hora em que oBrasil se encontrava conturbado, o Governo remeteu uma Mensagem extinguindo a vida partidária, cOnturbaii.cfo mais o ambiente nacional; nesta mesma
hora em que nós estamos como que num epicentro--de um terremoto não sa~
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bemos quais as conseqüências da extinção partidária; O Governo remete também à Casa um projeto que cuida da reformulação do Estatuto da Terra, sem
consultar às clas.ses interessadas, sem ouvir o agricultor, ó homem, Sr. Presidente, que quando o sol ainda não nasceu sobre o nosso céu, ele, como os
curiangOs, vai tirar o leite de suas vacas para abastecer os grandes centcentros
do Pais.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA -

ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Um minuto.
Estas três, Sr~ Presidente, são três cooperativas de abastecimento do leite
ao Rio de Janeiro que, com outras cooperativas do Estado, formam um núcleo que, com o Espírito Santo e Minas são as sustentadoras do abastecimento
do leite no grande centro que é o Rio de Janeiro. No entanto, esses homens
que, quando o sol ainda não .nasceu, estão acordando os se1,1s campeiros, tirando o leite ao frio e à chuva, freqUentando as estradas como os curíangos
para que não falte o leite à mesa do consumidor dos grandes centros do País.
Ouço V. Ex•

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Eminente Senador Dirceu Cúdoso, louvo a atitude de-Y: E'x•, mas é mister, ê J1e_cessãrío que se faça um registrO. Quanto a este projeto, da parte do Governo, uma grande maioria se
preocupou, Fui procurado pelo eminente Senador Saldanha Derzi que me fez
ver, caso fosse aprovado o projeto na forma em que veio a esta Casa, o verdadeiro clamor público que iria se abater na região produtiva rural deste País.
Mas quero registrar somente esta passagem da preocupação de um homem da
Aliança Renovadora Nacional, para dizer que quando V. Ex• recebe um ofício desta natureza e procura, efetivamente, trãzef a de6ate do Senado assunto
tão palpitante, nós, homens da lavoura, que temos o privilégio - é bom que
se registre a palavra privilégio- de representar com altivez, e, às vezes, pensando naqueles que ficam nas madrugadas. a procurar, a trazer para ·a cidade
- sustento diuturno do homem que trabalha nas metrópoles, nós nos irmanamos, e procuramos efetivamente fazer algo. Então nesta sinfonia, nesta arquestração, em- obséquio de um trabalho magnífico de V. Ex•, receba e transmita ao Presidente da Associação de Produtores de Pádua, não só em meu
nome pessoal, como produtor, mas co:tno membro· da Aliança Renovadora
Nacional, o aplauso àquela gente que estâ alerta para nos orientar e continuar a nos conceder subsídios para podermos, aqui dentro desta Casa, defende.r melhor o homem do campo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o aparte brilhante com que V. Ex• acudiu ao meu discurso e devo dil.cr que estou de acordo com V. Ex•. Quando se trata dos interesses nacionais cm jogo de uma categoria sobre cujos ombros repousa a tranqüilidade deste Pais, que é a clasSe
agrfcolã., nós nos irmanaffios. Não hã nenhum interesse político de facção,
mas há o interesse nacional que fala antes aos nossos interesses partidários.
Devo dizer, então, Sr. Presidente, que o ofício que esses Sindicatos remeteram à consideração do S~. Min~stro da.Agricultura que, na ocasião, era o
Sr. Ministro Delfim Netto, está vazado em termõs que Podem figurar em
qualquer Boletim da Confederação Rural Brasileira, sem deslustrá-lo e
pode, também, ser parte integrante de qualquer boletim informativo da Sociedade Naciorial de Agricultura, porque os seus termos são vazados de for~
ma altiva, justa, falando em nome de velhas reivindicações de uma classe.
Eu considero, Sr. Presidente, neste oficio, ao lê-lo para a Casa e remeter
à consideração do Sr. Ministro de Agricultura de hoje, suceSsor do Sr. Minístro Delfim Netto. o Ministro da Agricultura de ontem, a fim de que S. Ex•
tome nota e mande estudar as reivindicaçõ.es_justas destes sindicatos, que falando em nome desses três sindicatos e cooperativas agrícolas, portanto, de
centenas d!! milhares de produtores de leite e de outros produtores da lavoura, que este é o pensamento de todos os agricultores do País, porque vão mexer nos estatutos da terra sem ouvir os que conhecem a terra, os que conhe~
cem a legislação, conhecem as necessidades e conhecem as injustiças com que
são tratados.
Vou ler o oficio, Sr. Presidente:
"Santo Antônio de Pádua, 7 de agosto de 1979
Exm'i' Sr. Ministro da AgricuJtura· ·
Em entrevista concedida, dia 30-5-79, ao-jornal O Globo, V. Ex•,
muito judiciosamente, apontou como "única saída para os dois
graves problemas conjunturais da economia brasileira - a inflação
e o balanço de pagamentos- a expansão da agricultura".
Pelas declarações aos jornais verificamos qué: V. Ex• se encontra devidamente consciente âas graves dificuldades com que se depara nossa agricultura:
a) preços tabelados para venda em contrapartida com os
preços muito superiores aos do mercado internacional para compra;
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Os guardas portavam armas, quando, diante do regulamento do Estabelecimento os guardas internos não podem p~rtar armas.
O fato, o crime, o assassinato, ou a repressão à fuga conforme a versão,
ocorreu no. dia 2 de novembro e o caso passou desapercebido, a família nem
sequer foi logo avisada, e o fato só vei~--~- luz depois que o Corr:eio Braziliense
publicou matéria a respeito, já no sâbadÓ, dia 10 de novembro, por conseguinte 8 dias depois do sucedido.
E quando, a famflia quis publicar o anúncio da missa.de 79 dia, foi aconselhada a não o fazer, para que não sofresse represália.
Enfim, Sr. Presidente, trata-se de um caso sobre o qual, justamente, selevanta muita suspeita; um caso grave, daqueles que- como disse - não podem acontecer, um detento não pode, sob a respo_nsabilidade. das autoridades, não pode ser morto dentro do Núcleo de Custódia. E, nosso dever, nós
que pautamos a nossa luta, a nossa conduta pela defesa dos direitos humanos
e pelo combate à violência sob todas as formas, ê usar esta tribuna para reclamar todos os esclarecimentos~ Especialmente chamamos a atenção dos integrantes da Bancada do Governo, de que este caso pi-ecisa ser esclarecido. Inclusive o silêncio que se abateu sobre ele é muito suspeito e só pode deixar
mal a autoridade estadual, no caso.
Estamos informados de que a Secretaria de Segurança teria avocado a si
o processamento do inquérito.
O que pedimos é que os fatos sejam apurados, que a opinião pública tenha cabal satisfação e, por que não, tratando-se- de um fa_to grave ocorrido no
Distrito Federal, achamos que o Governo Federal teria obrigação de interfe~
rir na sua apuração, pará-qüe-n:ão pairasse mais nenhuma <;lúvida, não só por
parte da família do detento, como de toda a opinião pública nacional.

O Sr. Marcos Freire (MDB -

PE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O caso que V. Ex• traz ao conheci·
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Para uma comunicação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A radiofonia brasileira vem de ser distinguida com uma significativa !áurea de âmbito internacional favorecendo, com muita justeza, a Rádio Capital,
com a sua conceituada rede de emissoras instaladas em São Paulo, Brasília,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Acre, Paraná e Rio Grande do Sul.
Trata-se, Sr. Presidente, da concessão do "Prêmio Ondas", conferido
pela Sociedade Espanhola de Radiodifusão e a Rádio Barcelona, que anualmente é entregue aos veículos de comunicação que mais se destacam em todo
o mundo.
Hoje, em transmissãô direta de Barcelona, a população brasileira tomarâ
conhecimento daquele notável julgamento, que beneficiará, merecidamente,
também a Rádio Baviera, a BBC de Londres e a Rádio France, de Paris.
Por se tratar de um fato dos mais auspiciosos para o Rádio no Brasil, foi
que deliberei registrâ-lo da tribuna do Senado, levando o nosso estímulo, o
nosso aplauso à Rede Capital na pessoa dos seus dirigentes e, sobretudo, de
sua eficiente equipe de repórteres, notadamente os que efetuam a cobertura
das atividades do Congresso Nacional, sempre dentro· de uma linha irrepreensível de correção e im.pãrciãlidade.

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo o prazer,
eminente Senador Henrique de La Rocque.

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Senador Mau·
ro Benevides, pouco importa que seja em râpida comunicação. O importante
é que, no plenário do Senado, fosse enfoCada a honra com que a Rádio Capital, essa organização de comunicação, de capitais e de interesses brasileiros,
acaba de ser distinguida com o ''Prêmio Ondas", conferido pela Sociedade
Espanhola de Radiodifusão e a Rádio Barcelona. O _importante é que V. Ex~.
ao comunicar a concessão desse título que hã de por certo ser guardado com
muito orgulho pelos responsãveis pela Rádio Capital, pelos que a dirigem e,
sobretudo, por aqueles que entre nós, os seus repórteres, aqui representam
este_ veículo de comunicação. E, cabe agora, permita-me V. Ex• que eu o faça,
distinguir a jornalista N ilza Porto Carreiro. Ligada a mim a tantos anos- eu
a conheci muito jovem--, amigo fraterno que sou do seu venerando pai, peço
a ela que leve aos comandantes da sua organização de comunicação as mi ..
nhas felicit8.ções, que não são apenas minhas mas, do Estado que represento
nesta Casa, da Bancada de Senadores que irmanados neste i~stante, festejam
pela honra insigne que acaba de ser distinguida à Rádio Capital pelo mundo
internacional.

menta da Casa é realmente grave, mas infelizmente não ê raro na vida policial
deste País. Ainda na semana pasSada usãvamós a tribuna do Senado para
mostrar o verdadeiro ambiente de violência poli6iaJ que se estabeleceu nos 6r~
gãos carcerãrios do Brasil. A revolta que ocorreu em São Paulo, na semana
passada, é bem uma demonstração disso e as denúncias feitas fizeram com
que o próprio Juiz CorregedOr interditasse aquela casa dita de segurança e
possivelmente de recuperação. Em Recife, por exemplo, os ca_sos se sucedem.
Ainda hã poucos dias era feita a denúncia de que um menor foi preso em uma
delegacia de um bairro da Capital e chacinado pelos policiais. Portanto, esta
violência precisa ter um paradeiro. Nós, evidentemente, não colocamos esses
fatos sob a responsabilidade direta do Governador de um Estado, ou do Distrito Federal ou do Presidente da República. Mas, no momento em que casos
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a V. Ex•,
corno esse não são devidaritente apurados, não se dâ a devida responsabiliM Senador Henrique de La Rocque, pela sua solidariedade a esta homenagem
zaçãO dos culpados, aí passa a haver uma conivência. Portanto, V. Ex• faz que se presta à Rádio Capital, e o rea_Icejus_to_e merecido que faz do trabalho
muito bem em trazer a denúncia deste caso, que é mais um entre os inúmeros jornalítisco aqUi empreendido por Nilza Porto Carreiro, que diariamente efeque vêm se sucedendo e pondo em jogo os nossos próprios fOros de País civili- tua cobertura dos trabalhos do Senado Federal.
zado.
O Se'itado, Sr. Presidente, pela minha voz e agora pela voz do Senador
Henrique de La Rocque, saúda a Rádio Capital e os milhões de ouvintes que,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tem V. Ex• toda a diuturnamente, sintonizam as suas vârias emissoras: E saudamos por este
razão; abre-se os jornais quace todos os dias e depara-se com notícias de viaM evento de tanta expressividade para a radiodifusão entre nós. (Muito bem!
lências policiais corridas na rua ou dentro dos presídios e tudo isso configu- Palmas.)
rando um quadro, um panorama e uma situação _que não podeni mais continuar, porque estão ferindo sensibilidade moral de todos nós, e da! a nossa inCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
sistência em, sempre que tomamos conhecimento de um fato destes, levar o
José
GUimrrard- Eunice MichiieS-- Gabriel Hermes- Albúiõ_s-nVã:
fªtº à ciêilcia da Casa e, através dela,-da Nãçào e pedir às autoridades-a iõúil
-José Lins --Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Teotônio Vilelaapuração.
Tem V. Ex• toda a razão: a autoridade mâxiroa executiva não pode ser João Calmon --.:. Amaral Peixoto - Nelson CarneirO- ItaÍnar Franco responsabilizada diretamente, mas deve ter a responsabilidade, sim, de apu- Tancredo Neves- Lázaro Barboza- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi
- J~sé Richa- Evelásio Vieira -~Lenoir Vargas- Tarso Outra.
rar, na sua integralidade, ·na- sua- profundidade, todas essas ocorrências.
Houve esta ocorrência grave aqui em Brasília, de um jovem que foi morO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está finda a Hora do Expe·
to a tiros dentro do Núcleo de Custódia, aparentemente, segundo denúncia diente.
de detentos que testemunharam, como represália a uma hostilidade surgida
Passa-se à
entre ele e um dos guardas, numa tentativa de (uga "forçada" para que justificasse a sua morte; e o fato não foi comunicado imediatamente à família. O
ORDEM DO DIA
guarda que atirou não foi imediatamente preso e sobre o assunto fez-se um
Item I:
pesado silência até que a matêria no Correio Braziliense chamasse a atenção
Yotacão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258,
sobre ele.
de 1979~DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito FedeEntão, Sr. Presidellte, era esta a comunicaçª_o que queria fazer, insistinral, para o exercício financeiro de 1980- partes referentes ao Gabido em que o assunto seja apurado com toda a presteza e com toda a seriedade
nete do Governador e à Procuradoria-Geral, tendo
que o caso merece. (Muito beml)

PARECER, sob n• 811, de 1979, da Comissão:

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Concedo a palavra, para

uma breve comunicação, ao nobre Senador Mauro Benevides.

-do Distrito Federal, favorâvel, com voto em separado do Senador Itamar Franco.

6134 Terça-feira :ZO

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 7 de novembro, tendo
a votação adiada por falta de quorum.
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR.· MAURO BENEVIOES (MDB- CE. Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Se neste plenãrio estivesse o eminente Senador Itamar Franco, certamente caberia a S. Ex• definir, com absoluta exatidão, o seu ponto de vista, tornando pUblico através do voto em separado. Entende S. Ex• que não dispõe
o Senado Federal - e mais especificarhcnte a COmissão do Distrito Federal
- daquela estn~tura t~nica indispensável para cumprir, com precisão, esse
encargo da maior relevância, qual o de apreciar a proposta de Leis e Meios do
Distrito Federal.
Aliâs, Sr. Presidente, em inúmeras oportunidades, no âmbito daquela
Comissão Permanente do Senado, temos tecido considerações em tomo desta
precariedade de estrutura com que nos defrontamos, não apenas para apreciar a proposta a viger no orçamento seguinte mas, também, para permitir o
acompanhamento da execução orçamentãría. Se isso ocorre nas duas Casas,
em termos de Orçamento Federal, o que não se verifica em relação a Brasília,
quando menores são as disponibilidades de que dispomos para nos desincum~
birmos de forma cabal desse encargo que nos é deferido pela Lei Maior do
País.
A observação do eminente Senador Itamar Franco tem, sem dúvida alguma, absoluta procedência, e acredito que a solução estaria naquele momento em que se oferecesse uma estrutura legislativa própria ao Distrito Federal,
com o funcionamento-de sua Assemblêia Legislativa, tentada através de pro~
posta de emenda constitucional exatamente pelo representante de Minas Ge..
rais, que é o autor do voto em separadO-que acompanha esse anexo do Orçamento do Distrito Federal.
Encaminhando a votação desta: matéria, quero juntar a minha voz, à de
Itamar Franco e, sobretudo, prender a atenção dos eminentes Senadores para
a necessidade,. que é imperiosa, inadiável, e imprescindível mesmo, de se dotar o Senado Federal, e nesse caso-específico a sua Comissão do Distrito Fe..
deral, de uma estrutura técnico.:.contábil indispensável para que, em outras
oportunidades, possamos fazer uma apreciação mais detida, mais minuciosa
e mais perfeita dos anexos do Orçamento do Distrito Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, nas partes mencionadas, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComissãO do Distrito Federal para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258,
de 1979-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980- partes referentes à Secretaria do Governo e-1 Secretaria de Administração, tendo
PARECER F A VORÃ VEL, sob n• 812, de 1979, da Comissão:
- do Distrito Federat
Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito- Federal para a fedaçâo final.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -
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Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258,
de 1979-DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercfc:io financeiro de 1980- parte relativa à Secretaria
de Finanças, tendo
PARECER, sob n• 813, de 1979, da Comissão:
-do Distrito Federal, favorãveJ à parte referida e contrãrio às
quatro Emendas apresentadas, com voto em separado do Senador
Itamar Franco.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 7 de novembro, tendo
a votação adiada por falta de quorum.
A Presidência esclarece que, nos termos do§ 39 do art. 413 do Regimento
Interno, serã final o pronunciamento da Comissão sobre as emendas, salvo se
um terço da composição do Senado requerer a votação, em plenãrio, de
emenda por ela aprovada ou rejeitada.
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aProvam, nos termos do parecer, queiram permanecer como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão do Distrito Federal para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 4:

Discussão, em turno único, da RCdação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 979, de 1979), do Projeto
de Resolução n9 108, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Guarujã, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 188.996.737,80
(cento c oitenta c oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada.

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la. declaro-a encerrada, sendo a redação final dada como definitivamente aprovada, de acordo com o art. 359
do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
2 a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n' 108, de J97g.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
• Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de Silo Paulo, a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e of..
tenta centavos) o montante de sua drvida oonsolidadll.
O Senado Federal resolve:
Art. i' li a Prefeitura Municipal deGuarujã, Estado de São Paulo, nos
termos do art. 2f da Resolução n\" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 188.996.737,80 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta 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 Nacional da Ha·
bitação --BNH, destinado à realização de um Programa de Lotes Urbanizados, bem como à aquisição de terrenos e execução de obras de infra-estrutura
e equipamentos comunitários necessârios à implantação desse Programa,
através do FINCjFINEC 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 (Gabriel Hermes) -

Item 5:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 980, de 1979), do Projeto
de Resolução n9 111, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Regente Feijó, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta c
cinco cruzeiros e trinta_ e seis centavos) o montante de sua dívida
cOnsolidada.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n' lll, 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 Regente Feijó, Estado de São
Paulo, a elevar em CrS 3.763.075,36 (três mUhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o
montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• É' a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
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do Senado Federal, autorizada 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) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econõmiça do_Estado de São Paulo
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais ..CECAP'\ iia<J.uele 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.
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Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros) 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 qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana em ârea de conjunto habitacional situado 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 (Gabriel Hermes) ...,. Item 6:
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 8:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 981, de 1979), do Projeto
Comissão de Redação em seu Parecer n• 983, de 1979), do Projeto
de Resolução n• 112, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Resolução n9 122, de 1979, que autoriza o GovernO do Estado do
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, a elevar em
Maranhão a realizar operação ~e empréstimo externo no valor de
Cr$ 78.122.596,30 (setenta e oito mílhões, cento e vinte e dois mil,
US$ 40,000,000.00 (quarenta mílhões de dólares americanos), para
quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta centavos) o montafite
financiar
projetes prioritârios do Estado.
de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Em discussão a redação firial, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão, sendiscussão.
do a redação final dada corno definitivamente aprovada, nos termos do art.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
359 do Regimento Interno.
de· conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
u~··~4 matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n• 122, de 1979.
Rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 112, de 1979.

.t-.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a
VI, da Constituição, e eu, seguínte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1979

Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
IV, da Constituição, e eu,

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo, a elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e oito milhões,
cento e vinte e dois mU, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta
centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operacão
de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), para financiar projetos prioritários do
Estado.

O Senado Federal resolve:
Art..l• É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em CrJ. 78.122.596,30 (setenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta
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 Nacional da Habitação BNH, destinado à execução de obras do Projeto 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 (Gabriel Hermes) -

Item 7:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n' 982 de 1979), do Projeto de
Resolução n9 119, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a elevar em
CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro~a encerrada. 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 redaçao final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução no 119, 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 No , DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, a elevar em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Min_as Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do

RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo dO Estado do Maranhão autorizado a realizar,
com outorga de garantia da União, operação de empréstimo externo, novalor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) ou equi·
valente em outras moedas, de principal, com grupo financiador a ser indicado
sob a orientação do Banco Central do Brasil e do Mínistério da Fazenda,
para financiar os Projetes Int6grados de-Produção Agropecuâria, e do Projeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense.
Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro
de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira
do Governo Federal e o disposto na Lei Estadual n9 4.096, de 12 de outubro
de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão do dia 15 de outubro de 1979.
Art. 3~' Esta Resolução ent~a em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258,
de 1979-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980, na parte relativa à Secretaria
de Agricultura e Produção, tendo
PARECER, sob n' 817, de 1979, da Comissão:
-do Distrito Federal, favorâvel, com duas Emendas que apresenta.
Nos termos do § 31' do art. 413 do Regimento Interno, será final o proriuncianiento da Comissão sobre as emendas, salvo se um terço da composição do Senado requerer a votação, em plenãrio, de emenda por ela aprovada ou rejeitada.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, nos termos ·do parecer, queiram conservar-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrit Federal para a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 10:

No"embro de 1979

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, Senador Roberto Saturnino.

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado n'? 258,
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Acho que V. Ex• não só ficou
de 1979-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fede·
ral para o exercício financeiro de 1980, na parte relativa à Secretaria surpreso como chocado, como eu fiquei, como penso que os representantes
da nossa bancada ficaram, porque, realmente, durante o princípio do Goverde Segurança Pública, tendo
no do Presidente Figueiredo, falou-se em tributar os ganhos de capital, falouPARECER, sob n• 818, de 1979, da Comissão:
-do Distrito Federal, favorãvel, com voto em separado do Se- se em tributar heranças, patrímônios, mas tudo isso foram intenções declaradas, porque, na hora da medida concreta, a proposta que saiu o aumento do
nador Itamar Franco.
ICM, que é o mais regressiVo, o mais injusto de todos os impostos, porque
Em discussão o projeto, na parte mencionada, em turno único. (Pausa.)
não só ê um imposto indireto, como é um imposto indireto no qual não hã neNão havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada.
nhuma discriminação, como hã, por exemplo, no IPI, onde a incidência mais
Em votação.
forte é nos artigos supérfluos, e não nos artigos essenciais. Mas, no ICM, não.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
O ICM é constituído por urria taxa uniforme que é paga tanto pelo rico quanAprovado.
to pelo mais miserável, o mais pobre dos brasileiros, por conseguinte, é o im·
A matéria vai à Comissão do D.istrito .Federal para a redação final.
posto mais injusto e regressiVo que temos, e aliâs, o que tem a arrecadação
maior do que qualquer um dos outros impostos do nosso País. E, no entanto,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 11:
é justamente sobre ele que o Governo propõe a majoração. Falou~se, como eu
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 258, disse, em tributar a riqueza, mas, na hora da medida concreta, o que se prode 1979-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fede- põe é aumentar o imposto mais injusto e regressivo. E que além de injusto e
ral para o exercício financeiro de 1980, nas partes relativas ao Tribu~ regressivo é altamente desestimulante sobre a produção, porque pesa também
nal de Contas do Distrito Federal e receita e texto da Lei, tendo sobre o bolso do pequeno produtor, do pequeno agricultor, enfim aquele que
PARECER, sob n• 819, de 1979, da Comissão:
vem sendo tão mal aquinhoado, tão maltratado por essa política econômica
-do Distrito Federal, favorâvel, com voto em separado do Se- que aí está. O discurso de V. Ex• ao levantar esse problema é inteiramente
nador Itamar Franco.
oportuno, e acho que devemos aqui, a Bancada da Oposição pelo menos, cerrar fileiras para derrubar esta proposta governamental, que é completamente
Em discussão o projeto, em- turno úriico. (Pausa.)
descabida neste momento.
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte?
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Roberto Saturni(Pausa.)
no, fico grato pela intervenção de V. Ex•, que não só ilustra o _meu pronunciaAprovado.
mento, como-me dã motivação de compreender que o Senado Federal não
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para a redação final.
poderá, de maneira nenhuma, a toque de caixa, apoiar a Mensagem de Sua
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está esgotada a matéria Excelência o Senhor Presidente da República.
constante da pauta.
O jornal adianta que a proposta encaminhada ontem sobre o ICM deve~
Há oradores inscritos.
râ favorecer imediatamente a receita· dos estados localizados em regiões meConcedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
nos desenvolvidas, a partir de 1980.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso.
<;>Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
Sem revisão do orador.) -Sr. fresidente, Srs. Senadores:
O
SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, Srs. SenadoO que me traz à tribuna é a Mensagem do Senhor Presidente da República, encaminhada ao Senado, aumentando a alíquota do ICM de 15 para 16%. res, vai desenvolver essa receita tirando de onde o dinheiro? Vai desenvolver a
Em 1967, quando da modificação da filosofia tributária, era interesse do Go- arrecadação tirando de onde essa importância?
Posso confessar, como agricultor que sou, que o ICM é um tributo meverno, segundo ilustração da Mensagem, diminuir a tributação.
O lCM começou com 18%, e a tendência seria, a cada ano, diminuir os dieval, pois ele sobrecarrega a matéria-prima na mão do homem, sem
seus percentuais. Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, na pro- procuiar sabei se ele ganhou ou perdeu com a sua produção. O ICM é um tributo
porção em que diminuíram os percentuais do ICM, o Governo achou por que sobrecarrega a matéria-prima na mão do homem pela simples operação
bem criar outros percentuais de encargos sociais, como sendo o FUNRU~ comercial.
Ora, o homem pode produzir deficitariamente, e não é justo que ele, proRAL.
No primeiro ano, tivemos um encargo tributãrio da ordem de 18%, em duzindo deficitariamente, sofra uma carga tributãria de 16% incidida sobre o
1967. Quando o ICM caiu para 17%, criou-se a taxa do FUNRURALem 1%, produto bruto em sua mão, pela simples operação comercial.
Tirar deste homem que produziu deficitariamente, aumentando a receita
e a carga tributária continuou a mesma, ou seja, 18% sendo 17% do ICM e 1%
do FUNRURAL. Quando caiu para 16%, a taxa do FUNRURAL elevou-se do Estado, é uma ignomínia, pois se o Governo brada aos quatro ventos que
para 2%. Presentemente, a taxa do FUNRURAL estã em 2,5%, e a taxa do quer fixar o homem à terra, quer evitar o êxodo rural, não serâ cobrando uma
taxa tributâria extorsiva que ele poderâ realmente manter o homem na terra.
ICM, para o Nordeste, em 15%.
É com grande satisfação que concedo o aparte ao nobre Senador Gabriel
A Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da República altera
essa incidência de IS para 16%, a partir de 1980. Voltamos a ter uma tribu- Hermes, porque tenho a impressão de que o aparte de S. Ex• vai trazer mais
tação entre ICM e FUNRURAL da ordem de 18,5% incidindo sobre o pro- colorido ao meu pronunciamento.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, o !CM, desduto bruto na mão do homem do campo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a modificação da filosofia tributária de quando apareceu a primeira vez, o foi sob a marca de protestos de todas as
em 1967, o Governo Federal passou a arrecadar 80% de todos os tributos da partes, principalmente dos estados do Norte e Nordeste, enfim dos estados de
União~ deixando aos Estados e Municípios apenas 20%, daí o empobrecimen· menor renda. Primeiro, porque foi criado de tal maneira que os grandes esta~
to maciço do País como Federação, especialmente daqueles Estados produto- dos, as grandes unidades, como São Paulo, acentuadamente, o Estado do Rio
res de matéria·prima. Existem Estados neste País, como Sergipe, Maranhão, de Janeiro, Rio Grande do Su_l, enfim, os estados industrializados, desde
Rio Grande do Norte, que, em certas épocas, importam mais tributos do que quando sai de lã a produção, jã são senhores da parte de leão, digamos assim,
exportam. Enfim, o País, como Federação, vai desaparecendo com a modifi~ do ICM, e isto foi luta na Câmara, rto Senado, de trabalhos que se amontoaram contrárioS à forma de se cobrar ICM. Agora, medieval não é bem o tercação da filosofia tributária, a partir de 1967.
O Governo-reconhece, através do Ministro do Planejamento, Sr. Delfim mo que V. Ex• deve usar. Era uma forma, aliãs, criada com a melhor das inNetto, que a modificação da filosifia tributâria em 1967 não era possível para tenções, para evitar aquilo que nós chamamos o imposto em cataratas, o im~
um País federativo, porque esse impostO é mais de países que não sejam tidos posto de município para município ...
como Federação. É um imposto único.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Imposto sobre cascatas, que
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiquei surpreso com essa medida, era o outro, de Vendas e Consignação.
que tem por objetivo aumentar as -tãxas de ICM.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Enfim, o !CM nasceu com
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um aparte? uma boa intenção, com uma bonita justificativa, e, logo a seguir, com o pro-
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testo dos mais pobres. Leu V. Ex•, lemos todos nós n9sjornais estas modifi~
cações que se aproximam,-ihdusive o aumento do ICM atingindo os Estados menores, os Estados do Norte, entre eles o meu Estado, o Parâ, e, tomei conhecimen~
to que o nosso Secretãrio de Fazenda manifestou-se contrârio a esse
aumento; porem, nós conhecemos, por enqll3.nto,-a"quilo que dizem os jornais. A verdade é que é oportuna a voz de V. Ex•, é oportuno o Senado tomar
conhecimento do assunto no devido termo e pensar no problema do imposto
em seu conjunto. Ele foi realmente bem pensado: evitar a dualidade ou muitas vezes a cobrança do mesmo imposto através de várias modalidades; isso
não é bem respeitado. E, o pior, o mais grave é que os mais pobres pagam
para sustentar os mais ricos com aquele pagamento que se faz dos centros industrializados antecipadamente. Quando saem dos grandes centros automóveis, geladeiras, televisores, râdios, tudo isso de indústria, ali fica já o imposto, isto normalmente sai para aquelas unidades da Federação quase colônias,
que ainda não puderam se industrializar. Esquecem muitas vezes do Sul, e
nós todos do Brasil lutamos, e eu lutei muito. Lembro-me de numerosos discursos que fiz, quando defendia a necessidade de se evitar a importação de
produtos estrangeiros para desenvolver a indústria nacional, indústria essa
quase toda centralizada, 50%, no grande Estado de São Paulo. Hoje, é preciso
que os do Sul, acentuadamente o Estado de São Paulo, dêem condições aos
mais pobres, para que esses estados também se enriqueçam um pouco, e assim se enriqueça todo o Pafs. V. Ex• é oportuno em seus discurso. V. .Ex• fez
bem em levantar desde jã a questão. Nós também, deste outro lado, quando
se trata de interesses da coletividade brasileira, estamos do mesmo lado na defesa dos interesses do nosso povo.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Gabriel Hermes,
eu falei medieval, porque- V. Ex• veja bem o seguinte- o industrial do Su·
deste paga este tributo, mas ele goza de um crédito fiscal; o comerciante paga
o tributo e goza de um crédito fiscal, pois, na operação imediata, pode realmente contabilizar ilijueie--iributo como crédito dele. O agricultor, não; o
agricultor sofre essa tributação inominãvel de 16% incidindo sobre o produto
bruto dele e não goza de crédito fiscal nenhum. Ele paga o tributo quando
vende os cereai~ ele paga uibuto quando vende a matéria-prima, ganhe ou
não com a produção; e quando ele vai comprar o ara:me farpado, quando ele
vai comprar inseticida, torna a pagar tributo. Ele paga tributo quando vende
o produto e paga tributo quando compra o implemento agrícola, o inseticida;
ele não goza de crédito fiscal, nunca. Aí é que digo que esse tributo ê medieval, porque ele não olha o homem como figura humana; ele não procura ver o
agricultor como homem que, trabalhando, pode perder dinheiro com o seu
trabalho. Então, ele pode sofrer uma tributação incidindo sobre o seu produto bruto, pela simples operação comercial; ele não é um comerciante, no entanto, fica obrigado a pagar na fonte 16% de tributo, sobrecarregando a
matéria-prima em suas mãos. E quantas vezes aquele tributo não é um tributo
acima de qualquer oportunidade, porque o homem perdeu dinheiro com a
sua produção?
O Sr. Senador Saldanha Derzi, aqui presente-, há poucos instantes diziame: •$enador Agenor Maria, quando vão cobrar o ICM, não computam o
valor do custo da produção." Se não computam o valor do custo da produção, o agricultor fica na iminência de sofrer um tributo muitas das vez~s
sobre um produto deficitârio; daí a palavra medieval.
Confesso que o tributo de ICM de 16%. sobrecarregando a matériaprima na mão do homem, proletarizou a pequena e média agricultura do Brasil e especialmente do Nordeste; não tem sendido o homem pagar tributo porque trabalhou, porque produziu.
O Sr. Marcos Freire (MDB -

PE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- 1\ com o maior prazer que
concedo o aparte ao nobre Senador Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nobre Senador Agenor Maria,
esse problema do JCM é um daqueles que se arrastam anos c anos a fio. O Sr.
Senador Gabriel Hermes declara que ele foi feito com boa intenção, mas já se
diz que de boas intenções o inferno está cheio. E apesar das inúmeras reivin~
dicações das classes empresariais, da classe política, dos homens de pensamento deste País, ele permanece com a sistemática tal qual foi erigida, em
1965. O Governo, e il.ão apenas este, mas outros que o antecederam, sempre
acenou às reações havidas com um anúncio de que estudos estavam se procedendo para reformulação da sistemática do ICM. As administrações se sucedem e ela permanece tal qual foi imaginada e implantada neste País, em detrimento evidentemente não apenas do consumidor, como acentuou o nobre Senador Roberto Saturnino, que no final é o que paga, do pequeno produtor,
do pequeno agricultor, mas daqueles Estados como o nosso, que representamos esta Casa, que são mais pobres do que os do Centro-Sul do Pais; o ICM é
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uma das válvulas de sangria da riqueza do Nordeste. Portanto, o que hã a lamentar é que exaiamente após tantos e tantos estudos que o Governo anunciava estarem se procedendo, nós registramos uma mensagem que vem apenas reformar ou alterar alíquotas, sem que isto possa se constituir numa solução para a grave questão que surgiu em termos inclusive de estados permanentemente consumidores, como-são os nossos. Portanto, com este novo Governo continuaremos aquela mesma luta que temos sustentado aqui em administrações passadas, mostrando que a solução exige uma profundidade
maior, que diga respeito e implique na própria reformulação da sistemática
do ICM que, no final das contas, corresponde virtualmente ao antigo Imposto de Consumo.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, Senador
Marcos Freire.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo atual não inovou. Antes, para decepção minha, ele traz a mesma catilinâria dos governos passados,
seguindo aqueles mesmos passos que, a cada dia, empobrece mais quem produz, que, a cada dia, marginaliza mais quem trabalha.
Infelizmente, para mim não é só surpresa, ê tambêm uma profunda decepção, pois o MDB, atravês da palavra sábia do Senador Roberto Saturnino, tem mostrado outras fontes de renda ao Governo, onde o imposto pode
realmente gravar mais, onde o imposto deve chegar com mais oportunidade.
Mas o Governo se faz de cego, o Governo parece que ~ mouco, e continua a
gravar o tributo sobre aqueles que não têm condições de responder por tributo nenhum.
Confesso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ICM de 16%, incidindo
sobre o produto bruto, ê uma anomalia, é um paradoxo, porque, a classe rural brasileira não tem como responder por uma obrigação tributária da maw
neira como é cobrada. Volto a dizer que o homem pode ter um ano de safra
boa e pode ter um ano de safra ruim; pode ter de arroz um inverno bom ecolher 30, 40 bolsas de arroz por hectare, e, num ano de safra ruim, colher cinco
bolsas de arroz. Mas ele paga o mesmo tributo, recebe a mesma incidência,
quer colha cinco, quer colha quarenta bolsas. Aí é que estã realmente o paradoxo e a anomalia de um imposto que não tem condições de continuar.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- f: com o maior prazer que
concedo o aparte ao nobre Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS)- Nobre Senador Agenor Maria, citado nominalmente por V. Ex•, me senti no dever de vir ao microfone
para concordar, em parte, com V. Ex• O homem da zona rural é um sacrificado em todos os sentidos, especialmente na hora em que ele vai pagar o seu
imposto, o ICM, porque não se leva em conta o custo de produção do agricultor, o quanto lhe custou colher uma saca de arroz, de feijão, de soja, ou
criar um boi, um ano para chegar a bezerro, o tempo em que ele esteve com a
vaca nos pastos, o capital, os juros, as despesas que teve. Não se leva isto em
conta ao se cobrar o diferencial entre o custo de produção e o custo de venda,
o que para a indústria e para o comê-reio gera crédito, ele paga a diferença; o
homem da zona rural paga de imediato toda a operação que faz, ou 16% ou 18%
como vai ser agora. Acho muito injusto, O' Governo atê hoje não encontrou
uma fórmUla para atender essa gente. M-as há uma preocupação de todos os
parlamentares, não só de V. Ex•, do MDB, nossa também, quanto a essa
onda de aumento de impostos. Inclusive, colegas nossos·pedindo aumento de
outros impostos, outras fórmulas _de aumento de impostos, que, tambêm,
para a zona rural, seria um desastre. O homem da zona rural é um homem
descapitalizado. Ele precisa de capital para evitar que vá, de chapéu de baixo
do braço, aos bancos implorar um financiamento para produzir, para trabalhar. Além dessa onda de aumento de impostos, parece que o Ministro da Fazenda entende que a solução para a inflação ê aumentar os impostos, pelo
menos é o que se vê pela imprensa. Não tive, ainda, uma conversa pessoal
com S. Ex• mas o que se sente ê isto: Ullla onda de aumento de todos os impostos. Nós estamos préocupados e, ao lado disso, retiram o subsídio do juro;
querem aumentar o juro do homem da zona rural, esse homem que se sacrifica para produzir para o Brasil. Se lhe tirarem o subsídio do juro atual, aquele
que paga a indústria e o comércio, pode estar certo V. Ex• que nós não teremos mais produção neste País. Então, ê preciso que S. Ex•, o Ministro da Fazenda, e o Governo examinem o problema com um certo cuidado, na hora em
que aumentam esses impostos, para que não venham ter um resultado negativo, uma queda em nossa produç&o. Mais do que nunca este País necessitou de
uma grande produção como agora, não só para nós, como para exportarmos
para o resto do mundo, que hoje está com fome, e nós temos possibilidade de
sermos um grande exportador, principalmente dos produtos provenientes da
zona rural. Muito obrigado.

6138 Terça-reira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçào II)

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Senador Saldanha Derzi,
agradeço profundamente a V. Ex• que, mesmo sendo homem da Bancada do
Governo, reconhece que o imposto não tem motivo de ser e que agricultura
brasileira precisa, antes de ter o imposto sobrecarregando o produto_ na sua
mão, da parte do Governo, o reconhecimento de que ela ê responsável por
mais de 50% do que exportamos neste Pafs, que ê a nossa balança comercial.
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a Folha de São Paulo do dia 15 de novembro passado, diz o seguinte:
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alíquota interestadual para os Estados compradores. Eis porque é necessârio
subir a alíquota. Sugiro pois que haja todo interesse da Bancada do Nordeste
para que este projeto seja analisado com cuidado, com o objetivo de que possamos tirar o mai"or proveito da modificação que está sendo proposta. Essa, a
·minha sugestão. Quanto ao problema da agricultura também poderia ser estudado, tendo em conta um diferencial ou até uma isenção para o setor agrícola do Nordeste. Estou de pleno acordo com V. Ex• de que o Nordeste precisa disso.

"A medida, que deverã ser aprovada nos próximos 15 dias pelo
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador José Lins, fico
Senado, em vista do recesso parlamentar previsto para o dia 5 de demuito grato a V. Ex• V, Ex•, que é do Nordeste e conhece a realidade, sabe
zembro ... "
que temos urna agricultura ainda muito rudimentar, explorando um tipo de
Ora, Sr. PreSidente, não pode ser aprovada assim a toque de caixa. Nós cultura de baixa renda. Por incrível que pareça, a produtividade do algodão
não temos rentabilidade, trabalhando com mais de SO% de produtos deste fibroso; ao invés de aumentar, -com os pacotes .tecnOlógicos, diminuiu. Por
País, principalmente no Nordeste, para responder por uma taxa de 16% inci- incrível que possa parecer, estamos produzindo hoje menos do que hã 50
dindo sobre o produto bruto nas nossas mãos. O GoVerno tem que descobrir anos, e estamos com necessidade premente;: de manter o homem na terra, poroutros caminhos, o Governo tem que ver onde vai buscar o dinheiro, se ele que a migração é tão intensa que estamos correndo o risco de, num ano de saprecisa de mais dinheiro, mas não onde não tem. A nossa produção agrícola fra abudante, não termos ninguém para colhê-la.
·está caindo. A partir de 67, a nossa produção agrícola começou a cair porque
O povo estã perdendo o amor pelo labor. o-encanto das cidades e as suas
até 66 nós sofriamos um tributo em cascata. Àquela época era de 4,5%, que facilidades têm tirado do campo o braço mais precioso; lã estão ficando o veincidia na mão do ruralista, do produtor rural.
lho e a criança; o velho, em geral, aposentado, trabalha se bem entende. O
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Apenas quero chegar a uma
conclusão e darei o aparte em seguida.
Àquela época, até 66, o agricultor sofria uma incidência fiscal na ordem
de 4,5% conhecida como Vendas e ConsigmLções.-o GQ_yemo modificou,
como num passe de mágica, transformando o Imposto de Vendas e Consignações, o imposto Sobre cascata, em ICM e aumentou de 4,5 para 18%. A incidência fOi m-õnstruosa e empobreceu o produtor rural, proletarizou a pequena e média agricultura, especialmente a do Nordeste, porque, trabalhando com algodão fibroso, produzindo 300 quilos por hectares; trabalhando
com algodão ftbra curta, produzindo no mãxinio 500 quilos por hectares; trabalhando com sisai, produzindo pouco; trabalhando com mamona, todos são
produtos gravosos. Siffi, são produtos gravosos. Com a modificação da filosofia tributária, aumentando o Vendas e ConSignações que era de 4,5% para
18%, esse produtos que eram gravosos tornaram~se altamente deficitãrios. O
cotonicultor, enfim, o produtor de sisai, o produtor de mamona, todos esses
produtores, todos esses agricultores passaram,_ de 67 para cã, a perder o estímulo pelo seu trabalho, porque esse tipo de cultura que era, atê 66, gravosa,
tornou-se, depois de 67, com a modificação da filosofia tributária, em altamente defidtãria. Se produzimos trezentos quilos de algodão por hectare, não
temos rentabilidade para responder por essa taxa tributãria e ela tornou-se
extorsiva. É extorsiva, porque estã além das possibilidades desse cotonic_ultor.
E ainda mais agravada e acrescida do encargo social do FUNRURAL de
2,5%. Resultado, de cada cem quilos de algodão, o agricultor paga dezoito
quilos e meio ao Governo. Dois e meio por cento referente ao encargo social
do FUNRURAL e 16% concernente à taxa de ICM, queera4,5% e aumentou
para 18%.
Ê com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Agenor Maria, V.
Ex• tem toda razão. O sistema de tributação hã que ser equilibrado. Se possível, deve discriminar ehtre aqueles que podem pagar mais e pagar menos. ~o
caso dos agricultores do Nordeste, cujas dificuldades já são amplamente conhecidas. Não sei se haverã possibilidade de que os Estados dispensem o ICM
de determinados produtos agrícolas a nível do produtor. Isto realmente sefi;;t
importante para ajudar os setores mais pobres da agricultura nordestina:
Quanto ao projeto do Governá; tenho em mãos a mensagem que foi remetida
ao Congresso Nacional. A taxa do ICM do ~ardeste passa de 15% para 1'6%_
e a de São Paulo passa de 14% para 16%.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A de São Paulo passa para
15%, e 16 somente em 1982.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Passa para 15%, imediatamente depois para 15,5% e 16%. Isso significa que, ao invés de permanecer o diferencial hoje existente: Nordeste, 15% e Centro-~ul, 14%; essas alfquotas serão
igualadas a partir de 1982. O problema mais importante, porêm, como V. Ex•
sabe, diz respeito à alíquota interestaaual. Esta, através de convênio entre os
Estados e:_o_Minisiérío'da Fazenda, pode ser fixada de modo diferente. A intenção do Governo, segundo estamos informados, é que a alíquota interestadual, que é hoje de 13%, caia para cerca de 8%, beneficiando, com isso, os Estados consumidores, como é o caso do N ardeste. Acontece que, sem esse au~
menta, São Paulo não teria condições de transferir um pouco mais, através da

braço mais importante estâ vindo para a cidade, porque a cidade tem os conjuntos habitacionais, aS cidades têm os hospitais, as escolas, enfim, têm tudo.
Tudo aquilo que o campo precisa ter e não tem. O que ele tem é isto: uma
taxa atrabiliaí-ia, extorsiva, uma taxa que empobrece quem trabalha.
Pelo amOr de Deus, como podemos entender que o comerciante, o industrial gozem de crédito fiscal e o agricultor, que paga o tributo, não goza de
crédito fiscal? Por que esta diferença? Por que esta anomalia? Por que este paradoxo? Então o comerciante compra um produto, paga o imposto e tem
aquele crédito fiscal para usar imediatamente no primeiro negócio que fizer.
Com o industrial acontece a mesma coisa. Com o agricultor, não. Ele paga
tributo quando vende e quando compra.
Esse não é o caminho para fixar o homem à terra. O problema do aumento de l% cala profundamente em meu ser porque eu digo: não temos condições de pagar 15%, como é que vamos pagar 16%?
Agora o Senado, composto de homens, se não egressos da terra, da agricultUra, m·as ·conhecedores profundos do problema, como o Senado vai poder
aprOvar este aumento de imposto para dar ·aos governadores o direito de aumentar a sua arrecadação?
Por aqui diz:
''A proposta encaminhada. ontem sobre ICM deverá favorecer
imediatamente a receitá -dos Estados."
- Concordo. Vai favorecer a receita dos Estados. Mas favorece por um
lado e desfavorece muito mais por outro. Porque arrecada em cima de um homem que não tem condições de pagar o tributo. E ele perde o estímulo pelo
trabalho, ele deixa o trabalho. Ele abandona a terra. Aí eu pergunto~ se o homem que trabalha e produz no campo, na agricultura deixar de trabalhar, quem é que vai produzir? Porquejâ disse desta tribuna que a tecnologia
cresceu e faz com que o homem vá à lua, faz o rãdio, a televisão, o automóvel,
o avião.. faz tudo, mas não-aprendeu a fazer o alimento. O alimento tem que
sCr feito das mãos desses homens. É semeando, é colhendo, ê plantando, é lim~
panda que eles fazem o alimento. O alimento que é o pão de cada dia. Porque
trabalhar, todos nós trabalhamos, mas é preciso que se convenha que a úhica
classe que trabalha, produzindo, é a classe lavourista; as demais classes trabalham consumindo. E essa classe que trabalha produzindo o alimento é que está marginalizada, jogada à sua própria sorte. E é para ela que chamo a
atenção do Governo e do Senado na tarde de hoje.
Porque digo, sinceramente: a grande crise do mundo, nos próximos
anos, não vai ser petróleo, vai ser de alimento. E o alimento, estã na Bíblia,
estã no Livro Sagrado: para colher, precisa plantar; para colher, precisa derramar o suor; para colher o àlimento, enfim, o homem precisa trabalhar e lutar. Então, vamos ajudar a esse homem que trabalha, vamos dar o direito a
~se homem que limpa, que trata, que luta na terra, o direito dele, trabalhando, poder viver com alguma dignidade; vamos dar o direito a ele de, trabalhando, poder ter esperança, vamos dar o direito a ele de, trabalhando, ter
perspectiva.
Porque esse homem sem perspectiva e sem esperança, ele foge do campo.
E na hora em que ele cruza as enxadas, acabou a produção. O que se tem visto no Brasil é o homem de trabalhar diminuindo e o homem de consumir aumentando. Aumentando a um ponto que estamos importante feijão, arroz,
estamos importante uma série de cereais quando temos todas as condições de
exportar em alta e grande escala, para qualquer país do mundo.
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Mas, não é com esse tipo de lei, não é com esse· tipo de aberração, não é
aumentando os tributos em cima de quem trabalha, que vamos poder desenvolver a produção agrícola deste Pafs.
Este assunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de magna importância.
Fico grato ao Senador José Lins, ao Senador Saldanha Derzi, que mesmo
sendo Senadores com assento na Bancada do Governo, de início, estão a nosso favor, estão a favor do homem do campo, estão a favor do agricultor e vão
fazer com que o Governo reconheça que a mensagem que aumenta a tributação para produção rural não tem sentido.
Volto a dizer, é importante que o Governo reconheça que determinados
produtos não devem pagar nenhum tributo. Acho. que o maior incentivo que
podíamos levar à agricultura brasileira, ao produtor rural, é isentar alguns
produtos de todo e qualquer imposto, porque, na hora que o Governo isentar
a produção agrícola de impostos, o Governo estará favorecendo a produção
deste País; o Governo estará ajudando a se· Produzir mais e, conseqUentemente, valorizando o trabalho e concorrendo para diminuir a inflação; a inflação
que o Governo parece, teimosamente, querer sempre aumentar.
Saindo do problema do ICM, Sr. Preside~te, venho para outra questão,
a qual considero gravíssima, que é o Governo atual, teimosamente continuar a
fazer a política de seus antecessores, socializando os prejuízos e capitalizando
os lucros. Tem Sido uma;constante dos governos revolucionários essa filosofia: na hora do prejuízo~·jé o povo que paga; na hora do lucro, é o Governo
que capitaliza. Quando o café dá dinheiro, no extç:rior, vem o problema de
determinadas obrigações e o Goverr:io tira a sua Cas~l:rjri_b~ do café. Quando a
soja dá dinheiro no exterior, vem o problema da con-te"iiÇão e o Governo tira o
seu lucro dessa exportação de soja. Na hora em que acana-de-açucar tem con~
dições de ter valor na mão do homem que planta cana, porque o álcool passa
a ter dono, o lucro não fica na mão do plantador de cana. Por incrível que pareça, o lucro é carreado para a PETROBRÁS, porque o álcool cUstava, em
1975, dois cruzeiros e noventa centavos o litro; agora, na semana passada, era
de seis cruzeiros e setenta centavos; o Governo· subiu inopinadamente, sem
consultar ninguém, 70% o ãlool, subiu de Cr$ 6,70 para CrS 11,40. Subiu a
um ponto tal que tirou de circulação toda e qualquer idéia dos motoristas de
praça do País trocar motor a gasolina por motor a álcool.
Aqui em Brasília, tenho em mãos um documento de um motorista de táxi que, sendo o álcool Cr$ 6, 70 e o Governo dize~ do a cada dia que era preci~
so não gastar gasolina, mas álcool, ele trocou o seu motor à gasolina por motor a álcool. Custou-lhe 40 mil cruzeiros. Resultado: assumiu o ônus de 40 mil
cruzeiros, pagando prestações - prestações cujo juro foi acima de 60% e o ál~
coo! subiu antes de se vencer a primeira prestação, de Cr$ 6,70 para C$ 11,40.
Esse motorista ficou em urna: situação mais delicada do que quando o seu mo~
tor era à gasolina, porque, então, com um litro de gasolina ele fazia 11 km
mas, com um litro de álcool, ele só fazia 6 km, mas o litro de álcool custava
Cr$ 6, 70. Se o litro de gasolina custava Cr$ 14,00, para ele era economicamente viável trocar o seu motor à gasolina por motor a álcool. Trocou o motor e o resultado foi que o ãlcool subiu para Cr$ li ,40 e, ao invês de fazer I 1
km com um litro de álcool, só faz 6 km. Resultado: o motor a álcool, para o
motorista que trabalha, é deficitário. Por incr(vel que possa parecer, a esse
motorista, hoje, era preferível o motor à gasolina, porque estava andando
com um litro de gasolina muitos quilómetros, ao passo que com um litro de
álcool ele só está andando seis.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não sei onde o Governo quer levar
esta Nação. Mas a coisa é profundamente séria; séria porque se o álcool é
nosso, se a cana é nossa, se o Governo apregoa aos quatro ventos a necessida~
de de não gastar a gasolina e sim o álcool, o motorista despreparado e con~
fiante o que pode fazer? O que pode fazer o profissional? É trocar o motor à gasolina, pelo motor a álcool, porque ele está servindo a sua Pâtria, está atendendo ao Governo e, economicamente,· ele está encontrando alguma vantagem. O Governo, sem avisar, descriteriosamente, sobe inopinadamente este
álcool, que é nosso, mais de 70%.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de estarrecer! É um salve-se quem puder! O Governo subiu 44% no salá.rio e sobe mai·s de 70% no álco«;>l que é nos~
so. Agora, o grave é que essa alta do álcool não repercutiu lã no:_plantador de
cana. não. A alta repercutiu no b,ols.,p do consumidor, mas não repercutiu, favoravelmente, no homem que está plantando a cana. É de se perguntar: por
que continuarmos com a política de ·socializar os prejuízos e capitalizar os juros? Que tipo de política é esta que dâ ao Governo o direito de solapar a economia da Nação em beneficio simplesmente do Governo?
Daí o fosso profundo que vem se criando entre o Governo e a Nação.
Sim. O fosso que se está criando não é ideológico, não.·É um fosso econômi~
co! É o Governo querendo tudo para si e· não· dand.o ·nada à Nação.
Chamo a atenção do Governo para esta realidade e volto a dizer desta
·tribuna que os nossos valores éticos e morais estão desaparecendo, tendo em

vista as grandes e profundas distorções da Naç<lo. distorções no campo econ9mico; no cainpo social; e não pode ser diferente, p01que as distorções no~
campo político aí estão. Sim. Nã-o temos ddin:cão ideológica e, por não termos definição ideológica, não vamos ter deti11içiio econômica nem definição
social.
Preocupa-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que esse pobre motorista
diz: .. Movido a álcool nem o motorista". Esta foi a resposta de Marival Ribeiro, motorista do tâxi TX-3823, protestando contra o aumento do preço do
álcool:
Diz ele:
..Sou contrário à conversão dos motoH~s a âlcool, por não julgar ser vantajoso aos motoristas, agora que o litro está custando
onze cruzeiros e quarenta centavos."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que é que o G, ,.·erno entende? Ele é o
padrastro desta Nação ou é responsãvel por um pov0 que tem responsabilidade e quer tê-la! Como é que esse motorista vai par, ar o seu compromisso?

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• mo permite?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- E " illcool que é nosro, o
Governo sem aviso prévio, subiu o álcool mais de 70 1 •
Aqui em baixo diz o seguinte:
"Apesar de só ter ocorrido uma conversão en, Brasília, acre:dito
que: elas decairão a médio prazo, pois agora não está valendo a Pena
transformar o seu carro a álcool."
Mais abaixo, diz que a PETROBRÁS não deu conhecimen.o uos jornais
e a alta foi inopinada, sem consulta prévia, sem aviso prévio, sen. nada, em
mais de 70%, nobre Senador Marcos Freire. E desde 1974 que o Governo rrnpaga c difunde por toda a Nação a necessidade de os patriotas deste Pai~ n:.~
carem meios de economizar o petróleo, buscarem meios de desenvolverem o
consumo de outra energia que seja nossa, no caso, a cana-de-açúcar, o álcool.
E este pobre motorista, e como ele são centenas de milhares espalhados pelo
Brasil, os quaiS--tomaram a iniciativa, como patriotas, de procurar economi~
zar combustível, gastando outro tipo de nergia, no caso o álcool, assumiram
compromissos. E está aqui o jornal com o nome e o Governo, sem avisar, eleva o preço em mais de 70%.
O Sr. José Lins (ARENA -

CE)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Nobre Senador José Lins,
concedo o aparte a V. Ex' mas digo o seguinte: aqui tem o nome do motorista, a placa do carro dele e ele converteu a sua máquina em uma mãquina a ãlcool, confiando no Governo, acreditando que, em realidade, estava concorrendo para ajudar o País.
.
De forma que, a alta inopinada do álcool foi uma bofetada na cara daquele que quis servir à Nação, acreditando no Governo.
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Nobre Senador Agenor Maria, os
dados de gue disponho são indicados pela própria PETROBRÃS. Tais dados informam que a diferença entre o consumo da gasolina e do álcool, no
quilómetro rodado, é inferior a 20% e não da ordem de 50% como V. Ex'" refere. Se assim for, como hoje, niesmO d-epois do aumento do álcool, a diferença
entre o preço da gasolina e o preço do álcool ainda é superior a 20%, haverá
uma margem de ganho entre o con~umidor do álcool e o consumidor da gasolina, favorãvel àquele. Essa é a informação de que disponho.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Senador José Lins, as palavras não são minhas, são de um profissional que diz o seguinte:
O aumento inesperado nos preços do álcool, ocorrido anteontem causou surpresa e prejuízos para aqueles que converteram os
motores de seus carros da gasolina para o novo combustíveL Um
dos prejudicados foi o motorista de táxi Jacob de Sousa Anselmo,
que na semana passada, pensando justamente em obter maiores lucros, converteu seu motor na Brasal, pagando por isso a quantia de
40 mil cruzeiros. "Com o preço da gasolina a 14 cruzeiros, eu faria
uma economia bem em conta, e a diferença seria grande. Agora
tudo que tenho são as prestações da conversão a pagar, e um lucro
muito menor, pois es~ou consumindo um combustível mais caro, já
que o álcool, faz apenas seis quilómetros por litro, enquanto a gasolina percorre até 11 quilómetros". Além disso, Jacob não tem mais
os mesmos privilégios dos demais motoristas de táxi que abastecem
durante toda a noite e nos fins de semana na cooperativa.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Veja V. Ex• o preço que esse moto·
Jista pagou para adaptar o seu motor ao álcool. Se não me engano, V. Ex• se
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referiu a 40 mil cruzeirOs. V. Ex' jâ ve que a notícia não pode ser verdadeira,
porque não há de ser tão alto esse custo, não ê nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador, estou lendo o Correio Braziliense do ·dia 14 de novembro e trouxe o caso ao debate do Senado.
Acredito que este debate é de grande importância e oportunidade porque, na
realidade, Senador José Uns, os 70% de aumento não têm cabimento ...
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - 1:: isto o que importa!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... se nós queremos diminuir
o consumo de petróleo, não é aumentando excessivamente o preço do álcool
que vamos diminuir o preçõ do petróleo. E posso dizer a V. Ex' o seguinte:
em Brasília o consumo de álcool era grande porque uma grande parte dos
motorista de táxi estaVam comprando álcool e misturando à gasolina. O aumento de 20% adicionado pelo Governo era um -e os motoristas estavam adicionando mais 20 ou 30% por conta deles, dado o preço do ~ lcool, e é por isso
que o Gove~rno: . :-0 Sr. José Lins (ARENA- CE)- 1:: por isso que o preço do ãlcool.. .
O SR. AGENOR MARIA- Deixe-me concluir o seguinte: acredito que
tínhamos que gastar o álcool que é nosso, e podemos aumentar a produção, e
não gastar o petróleo que não é nosso e não podemos mais pagar; porque a
viagem do Sr. Delfim Netto ao exterior de cuia na mão é para implorar aos
árabes o direito de eles venderem o petróleo sem receber o dinheiro. Acho que
era preferível gastarmos o álcool sendo nosso e podemos aumentar do que
aumentar - segundo estou informado - o consumo de petróleo porque satisfaz o intc;resse fisiológico da PETROBRÁS.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Agenor Maria, é até risível que se queira' díscutir aqui se os dados declarados pela testemunha que V.
Ex• traz a debate, nesta tarde, se eles são rigorosamente exatos, se a adaptação do motor a gas<?lina para álCool custou 40 mil cruzeiros ou 4 mil cruzeiros, pouco importa saber, exatamente, aqui se â gasolina o carro faz ll quilômetros ou se com âlcool faz apenas 6. O problema que se coloca é que é do interesse da Nação e, conseqUentemente, se pressupõe que seria do interesse do Governo, estimular todos aqueles que têm automóvel neste País a seguir uma nova linha de combustível, exatamente aquela que não oneraria a nossa balança de
pagamentos de maneira tão acentuada como ocorre em relação à importação
de petróleo. Portanto, este aumento de 70% do álcool revela quando nada
uma insensibilidade à toda prova daqueles que têm em suas mãos o destino
deste País. Não é possível, mesmo que se justificasse tal aumento, que a coisa
fosse feita de modo abrupto para espantar os usuários de veículos neste País.
O Governo que criou uma SECOM, que institucionalizou a propaganda oficial, este Governo segue caminhos como este que faz que quando nada exista
uma perplexidade daqueles que acreditavam que a solução para si, para o seu
bolso e para o bolso da Nação estaria a exigir uma preparação psicológica da
população. Basta ocorrer um caso dessa natureza para se perder o que talvez
durante dois ou três anos se procurou fazer. Da mesma forma que outro dia,
lá no meu Estado, na Cap-ital, Recife, uma das poucas bombas que fornecia
álcool esgotou o produto, e os carros movidos a álcool pararam porque faltou álcool na cidade do Recife. Coisa que não pode ocorrer, porque ocorrendo uma vez, causa a descrença, generaliza o desânimo daqueles que se aventuram a serem pioneiros na defesa de uma medida que o Governo incentivou.
Portanto, eu não quero saber, sequer, se o aumento de 70% foi justo, é possível que se alegue que é preciso inceiltfvàf-o produtor, mas me parece que precisaria também estimular o consumidor. Então, a coisa teria que ser feita em
termos, e jamais permitir, portanto, que coisas dessa natureza ocorram, e
ocorrem porque este Governo é um Governo insensível, é um Governo fecha~
do, é um Governo que penSa que pode tratar esta Nação como se fosse um re~
banho, que ele tengesse para lá e para cã, de acordo com as conveniências do
momento. Parabéns a V. Ex• por trazer este assunto à discussão do Senado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Marcos Freire,
os inimigos do País, aqueles que não vêem a Nação pela ótica do patriotismo,
é que podem concordar com esta alta do álcool. São os inimigos do Plano
Nacional do Álcool, são os inimigos do Projeto Nacional do Álcool, porque a
cada instante em que se via uma bomba de álcool neste País crescia em nós a
chama do patriotismo.
Na hora em que aumentam o preço do álcool, botam por terra, põem
abaixo toda aquela mística que se criou durante estes três ou quatro anos de
propaganda, para que procurássemos consumir uma energia nossa.
Não há argumento que possa contraditar as assertivas nossas, porque o
que queremos é defender a soberania da Nação, o que desejamos é defender a
nossa soberania. No entanto, ficam os inimigos da Pátria, os ii1imigos da
Nação, aqueles que estão entregando a cada dia a nQssa independência, a trazer um preço inominável, colocando, como V. Ex' acabou de dizer, por terra
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àqueles princípios de fé, de confiança que vínhamos criando ao longo destes
três ou quatro anos~ psicologicamente, em nossa gente.
Sinceramente, sinto ter que dizer isto da tribuna: quem aumentou o ál·
cool em mais de 70% são os inimigos do PROÃLCOOL, são os inimigos do
Pfano"Nacional do Álcool, são os inimigos da Nação, os inimigos da Pátria,
são os que não têm patriotismo. O álcool é nosso, custe o que custar, é nosso;
o petróleo, custe o que custar, não nos pertence.
OUço o aparte do nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB -~RJ)- Senador Agenor Maria, o discurso de V. Ex• e Oaparte do Senador Marcos Friret realmente, não têm res~
posta Não hã ninguém que possa responder e colocar as coisas justificadamente, para o Governo: não hã cálculo econômico, não há arrazoado lógico
capaz de sustentar _estc;_aumento na intensidade e na proporção em que foi feito e da maneira surpreendente como foi feito. Realmente, depois disto, quem,
neste País, V!li acreditar em álcool? Eu pergunto, qual é o brasileiro de boa fé
que vai mudar o motor de seu automóvel, e qual é a industria multinacional
que vai produzir motores a álcool para botar nos seus carros, sabendo que, de
um momento para outro, essa medida pode se repetir da forma como ocorreu. Então, só há uma explicação, Senador: é essa que V. Ex• está alegando.
Há inimigos, aí, por detrás que sempre sabotaram, desde o início~ esse Pro·
grama do Álcool e, agora, no momento em que estava tomando impulso a
ação desses inimigos determina um aumento completamente absurdo, fora de
propósito. Não hã câlculo econômico que justifique isto. O petróleo é importado com financiamentos, sobre os quais estamos pagando juros altíssimos.
que estão subindo toda semana, no mercado internacional. Não temos mais
como fechar o nosso balanço de pagamento. Então, o álcool para nós, mesmo
que o Governo tivesse que subsidiar ou seja lá o que for, em termos de cálculo
econ_ômiç:o nacional, seria extremamente vantajoso. Mas, vem Q Governo _e
sai coin essa medida inexplicável, inaceitável, absurda, que põe por terra
toda a possibilidade de se desenvolver realmente uma transmutação do con-sumo- de gasolina, no consumo do álcoool, neste País.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Roberto Saturnino, mais uma vez agradeço a V. Ex' Mas, ouçam V. Ex• e o Senado que disse,
no dia 16, o Sr. Jozsef Cseke, responsável pela conversão dos motores.
"Apesar de só ocorrido haver uma conversão em Brasília, acredito que elas decairão a médio prazo, pois agora não está valendo a
pena transformar o seu carro a âlcool". 1: o que V. Ex' acabou de
dizer- o-negócio é esperar o novo preço da gasolina para ver se
não será econômico. Aposto que os motoristas de praça que já vieram aqui razer o orçamento, voltarão."
Essas palavras foram ditas por JozsefCseke, responsável pela conversão
dos motores a álcool na Brasa!, única firma brasiliense que está realizando
esse tipo de operação. Na verdade, ao contrário do que muitos estão pensando, a conversão nãD fica a Cr$ 40.000,00, mas a Cr$ 16.000,00, com a retífica
dos cabeçotes incluída, explica Jozsef.
Aqui estou respondendo ao Senador José Uns sobre um outro proble~
ma.
O técnico em conversão explicou ainda que esse preço não é fixo e depen~
de unicamente das condições de conservação do motor; se ele não apresentar
nenhum problema mais grave, deverá ficar nessa média. Mas se for necessária
uma retífica total o preço deverá subir cerca de 35.000,00,já que a retífica está
na base de Cr' 23.000,00. De forma que oscila de Cr~ 16.000,00 a Cr.,
40.000,00, dependendo do problema do motor.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se querem descobrir os inimigos deste País, procurem ver quem foi que trabalhou pela alta do álcool. Sim, quem
subiu o álcool em mais de 70% é inimigo da Pátria e inimigo da Nação, porque ninguém, ein sã consciência, poderá ficar a favor da alta do âlcool, quando ela está acima da alta do salário. Se o Governo deu uma alta de salário de
44%, por que o Governo sobe 70% no álcool. que é nosso; porque subir aquilo
que não -é nosso, acho razoável, mas a cana-de-açúcar é nossa, está ai. Até o
ano atrasado fomos o maior produtor de açúcar do Mundo. No ano passado
Cuba nos passou. Este ano Cuba talvez não nos passe. Mas continuamos ex~
portando para a Alemanha, para o Japão um açúcar subsidiado. Os famintos da minha área, com Salário de fome, consomem açúcar mais caro, do que
o alemão e o japonês. Sim, o Japão e a Alemanha consomem o nosso açúcar a
preços baixos, porque subsidiamos açúcar para eles. Aí ê de se perguntar o
que é melhor, se é transformar o açúcar em álcool e importarmos menos petróleo, ou exportarmos o açúcar subsidiado para a Alemanha, para o Japão'?
Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha revolta, a revolta do Senado Federal, na hora em que o Governo, elevando o preço do álcool, mais uma vez
socializando os prejuízos e capitalizando os lucros aumenta ainda a tribu~
tação do !CM.
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O Sr. José Llns (ARENA - CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nobre Senador Josê Lins, ê
com o maior prazer que concedo o aparte a V. Ex•, mas não venha dizer que
esse aumento do ãlcool representa, de maneira alguma, a posição mais certa,
mais firme e mais oportuna do Governo.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Acho que V.Ex• estã totalmente er·
rado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Se estou errado, estã errada
toda a Nação, porque ela pasma numa hora em que precisamos gastar outro
tipo de energia, vamos gastar o petróleo para satisfazer interesses escusas.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador, vamos raciocinar
juntos. O preÇO do álcool; mesmo agora, depois de eJevado, é subsidado. Esse é
o primeiro ponto que V. Ex• tem que levar em conta. O segundo, V. Ex• sabe
que não há outros recursos para que possainos desenvolver o Programa do Álcool, para evitar maiores dispêndios de divisas. Por isso mesmo V. Ex•, há de
convir que não podemos, a vida inteira, continuar subsidiando, demasiadamente o consumidor. Estâ certo, vamos subsidiar o âlcool, mas subsidiar de
modo a não comprometer o plano de desenvolvimento da própria produção
nacional de álcool. Por outro lado, V. Ex• sabe que quem paga a tarifa do carro não é o motorista, e sim o passageiro. O motorista, aquele que comprou o
carro, não serâ responsabilizado pelo preço do ãlcool. Vê-se assim que o Governo não está, simplesmente, tirando do motorista, segundo se poderia depreender do seu raciocínio, para coletar maiS diliheiro? Não se trata disso,
nobre Senador! Trata-se de entregar o ãlcool ao consumo por um preço que
seja razoável, abaixo do da gasolina, como V. Ex• está vendo, mas que também não seja aviltado de modo a dificultar o País no desenvolvimento do seu
próprio plano de produção de energia. De modo que não vejo, com toda sin~
ceridade, porque se acusa o Governo de irresponsável e inimigo do povo. Até
concordo com o nobre Senador Marcos Freire em que o aumento deveria ter
sido antecedido por uma divulgação mais ampla. Mas não se venha, aqui, fa~
zer contra o Governo acusações indevidas.
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não for feito a partir do próximo ano, vai sobrar álcool. Vai sobrar âlcool no
País, porque o Governo realmente induziu produtores e usineiros, em destilarias anexas e algumas destilarias autônomas, a produzirem álcool. Esse álcool
não vai encontrar consumo, porque não existem motores movidos a álcool no
País. Agora, que pretexto, que reação vão ter essas indústrias multinacionais
para continuar negando a produção de carros com motor a álcool? Simplesmente vão dizer: mas como? Vamos fabricar o motor a álcool, se o GoVerno,
inopinadamente, dá um aumerito de 70%. Quem. é que vai comprar esses carros? Não. Então, vamos continuar fabricando o motor à gasolina. E é o que
elas querem, porque não querem fazer investimento para mudar o tipo de
motor. Elas querem continu_ar fabricando aqueles mesmos tipos, cujas especificações recebem da matriz. PaTa elas ê muito mais negó_cio continuar coni o
motor à gasolina. O Governo é que teria interesSe em induzi-Ias ou obrigá-las
a fabricar o motor a álcool. Para elas, não. Agora vão ter razão de sobra. Vão
dizer, simplesmente: não; o Governo é o primeiro a desestimular o consumo
de álcool. Então, para que vamos fazer esses motores? Por aí vemos que realmente hã inimigos, hâ muitos sabotador·es do Programa Nacional do Álcool.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Roberto Saturní·
no, é de deixar qualquer um perplexo, ê que essa alta poderia ter aContecido a
partir de 1974, uma alta ...
O Sr. Roberto Saturnino (MDB -

RJ) -

Suave.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - ... racional. Mas, não. Eles
acumularam - o Senador José Lins disse que está sendo subsidiado acumularam e, agora, quando se fez a primeira conversão do motor à gasolina para motor a âlcool, aí o Governo tomou a liberdade de elevar em 70% o
custo do álcool.
Isto tem uma resposta, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB PROÁLCOOL.

RJ) -

1:: um golpe de morte no

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Ninguém é cego, ninguém é
louco, ninguêm é criança, parã se deixar iludir. Por que esta alta não responO SR. AGENOR MARiA (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? deu, racionalmente, em 74, em 75, em 76, quando o álcool estava a 2 cruzeiros
e 90 centavos em 1975? Por que o Governo não subiu o preço do álcool àqueO Sr. José Lins (ARENA - CE) - Com o maior prazer.
la êpoca? Agora não. Quando se faz a primeira conversão, o Governo, inopiO SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -~Senador José Lins, veja se nadamente, autoriza 70% dil alta no preço de ãlcool.
não é para ficarmos perplexos: o ãlcool, até 1975 custava 2 cruzeiros e 90 cen~
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Isto retira credibilidade ao Protavos o litro ...
grama Nacion3l do Ãlcool, nobre Senador.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Era, nobre Senador. Isso era no pas·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Mauro Benevides,
sado.
disse há poucos instantes: são os inimigos do Programa Nacional do Ãlcool,
O SR. PRESlDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador Agenor Maria, são os inimigos da Pátria.
lembro que o tempo de V. Ex• está esgotado.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assen·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Solicito a atenção da Casa
para esta assertiva: até 1975 o álcool custava Cr$ 2,90 o litro. Não tínhamos
maior necessidade de álcool neste País porque o Plano Nacional do Álcool
ainda estava dando os seus primeiros passos. Ãquela época, com o Plano Na~
cional do Ãlcool engatinhando, segundo o Senador Mauro Benevides, o Governo podia subsidiar. Mas, hoje, em 1979, com a necessidade premente de
mudar realmente o nosso consumo de energia para o álcool, com o nosso
povo jã imbufdo psicologicamente desta situação; já o povo brasileiro querendo, patrioticamente, reSponder por esta situação; jã os motoristas de táxi
- por sua conta- fazendo a conversão dos seus ll).Otores, enfim, a Nação
psicologicamente preparada para a mudança; inopinadamente vem uma alta
de 70%. Por que esta alta não aconteceu em 1975, 1976, 1977 e em 1978? Agora
vem uma alta de 70% de uma vez só! Ela só tem uma resposta: a alta de 70% é
contra o Plano Nacional do Álcool. Repito, a alta de 70% é dos inimigos da
Pátria. É daqueles que querem continuar a importar petróleo para deixar o
Brasil cada vez mais dependente.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB O SR. AGENOR MARIA (MDB -

RJ) -

V. Ex• permite?

RN) - Com o maior prazer.

O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- Nobre Senador, ê sabido que
as indústrias automObilísticas. do País, todas elas de capital estrangeiro, são
indústrias multinacionais, nunca tiveram interesse em fabricar automóveis
com motor a âlcooL Nunca tiveram. O Governo, no seu propª"lado Programa
do Álcool tentou induzi-las de várias formas, mas elas sempre resistiram.
Tanto assirri~ qlfe um nosso colega, da Bancadã-do Governo, o Senador
Aderbal Jurema, apresentou, hã poucos meses, um projeto obrigando as
montadoras, as indústrias fabricantes de automóveis a produzir, pelo menos,
10% dos carros a álcool. E dizia S. Ex• na sua fundamentação, que, se isso

timento do orador.)- O Governo, que gosta tanto de evolução lenta, gradual e progressiva, no caso a fez abrupta.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENORMARIA (MDB- RN)- Antes de concluir concede·
rei o aparte a V. Ex• com o ·maior prazer.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero dizer à Casa, quero dizer à Nação,
quero dizer ao GoveinO que aí está, que o Governo pode indefinir-se ideologicamente, o Governo pode criar instabilidade política que criou na Naçãoserâ que ele não sabe que afeta tanto?- mas altera tanto a estabilidade política que estamos com a nossa e~onomia afetada, social e economicamente falando. A inflação real no Brasil é grande. Mas posso dizer, do alto desta tribuna, que a inflação' pSicológica é muito maior do que a inflação real. Por
que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a inflação psicológíca é maior do que a
real? É maior porque estamos vivendo numa Nação que é um salve-se quem
puder.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Não hã confiança no Governo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nii.o hã confiança porque o
Governo não se definiu ideologicamente. Ninguém sabe se vai haver ou não
eleição para prefeitos; ninguém sabe se as eleições em 1982 vão ou não ocorrer. Então, o que acontece é que a indefinição ideológica gerou a indefinição
de ordem económica e de ordem social.
Há quarenta dias, Sr. Presidente, fiz um levantamento aqui, em Brasília,
de dois produtos-base, essencialmente populares: o leite Ninho integral de
454 gramas e o óleo de soja. Há quarenta ou cinqUenta dias, o óleo de soja,
em Brasília, era Cr$ 24,60, enquanto no interior do Nordeste o mesmo óleo
era 45, até 50. O leite Ninho integral aqui, em Brasília, era 42, ao passo que
no Nordeste ia de 70 cruzeiros até-75 cruzeiros. O que ê isso?~ uma inflação
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psicológica, é o sujeito, podendo arrumar-se hoje, não deixa para amanhã. O
Governo perde a credibilidade, na proporção em que adia a definição do
problema político-ideológico do Brasil.
É como a reformulação partidária, ...
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA -

ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - ... reformulação partidária
essa que o Governo está a perder a cada dia. Senadores da ARENA, que são
Governo, e o Governo está a perder esses senadores. Por quê? Pela sua indefinição.
Então, do alto desta tribuna, apelo para que o Governo sinta que, acima
dos interesses mórbidos, dos interesses subalternos, deve pairar o interesse da
Pátria, o -interesse da Nação.
Agradecendo a deferência da Mesa, peço permissão para conceder o último aparte ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador Agenor Maria, é
difícil seguir certas linhas de raciocínio preparadas para tentar demonstrar
que hã uma espécie de conluio entre o GovernO e as empreSas inultinacionais
para prejudicar o Programa Naciorial do Álcool, que é essencial ao Pais. Evidentemente, esse tipo de raciocínio é inteiraMente inadequado e ninguêm
pode aceitá-lo.
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- A alta é que foi inadequada.
O Sr.'José Lins (ARENA- CE)- O fato fundamental, nobre Senador,
é que há um programa de produção de álcool, que será conduzido paralelamente ao programa de produção de veículos. Está aprovado pelo Governo. A
produção de veículos será adaptada para uso da mistura, ou para o consumo
do álcool hidratado, portanto consumo unicamente de álcool. Isso está previsto dentro de uma programação que possivelmente será ampliada para o seto r de veículos de transporte de cargas. Não há, portanto, nenhuma possibilidade dç se poder dar crédito à hipótese levantada. Além do mais, nobre Senador, o álcool ainda é subsidiado. Jamais o preço do álco_ol poderia ter sido
ajustado a partir de 1974, porque, naquele tempo, nem o Programa do ÁLcool existia. No entanto, em 1976...
O SR. AGENOR MARIA (MDB tróleo, que vem de 1973.

RN) - Mas existia a alta do pe..

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Não havia quase nenhum ál·
cool. A nossa produção, no País inteiro, era de cerca de 600 milhões de litros.
O SR. AGENOR MARIA (MDB produtor de açúcar do Mundo.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) -

RN) -

Mas nós êramos o maior

Mas de álcool...

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Açúcar e álcool é uma coisa
só, Senador José Lins.
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O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Assim mesmo o Governo continua
subsidiando o álcool, Senador.
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Quero concluir meu discurso e ci Senador José Lins não quer deixar.
O Governo con.rinua- socializando os prejuizos e capitalizando os lucros.
Já disse desta tribuna, essa filosofia governamental não tem sentido. O
nosso rico que não se ligou às multinacionais descapitalizou-se; a nossa classe
média endividou-se. Por incrível que pareça, a classe média está usando cadeado no telefone, porque não pode mais pagar o telefone. E o nosso assalariado, a riossa clasSe pobre, esta não sabC nem telefonar, porque não tem condições de telefonar.
Então, a situação deste País é a seguinte: o ricoAue não se ligou às multinacionais, descapitalizou-se; tem patrimônio mas não tem dinheiro. A classe
média endividou-se e o aSsalariado está jogado na sarjeta. Sim, os nossos valores éticos e morais estão desaparecendo, porque a nossa pobreza
transformou~se em miséria, e a miséria é a porta aberta da prostituição. E o
que mais cresce, neste País, é a prostituição, haja vista que no Rio e em São
Paulo, ninguém pode mais ter sossego dentro de casa. Estão assassinando nos
lares. Esses assassinos são, justamente, o descaminho por que anda esta
Nação. Esses assassinos à solta no Rio, e em São Paulo, esta falta de segurança o que é? Esta falta de segurança é o resultado de um modelo económico
perverso, é o resultado de uma política em que todos se empobreceram. Sim,
é o resultado de um modelo que precisa ser mudado. Porque, eu confesso, a
situação social é esta: o rico descapitalizado, a classe média endividada e o assalariado morrendo de fome. E a situação pública? Os municípios empobreceram, os Estados se endividaram e a Nação aí estâ, devendo ma]s de 50 bilhões de dólares.
Pergunto, pelo amor de Deus, esse modelo pode continuar? Ele não pode
continuar porque ele mata, a cada dia que passa, a Nação e a nacionalidade.
Concluo. Sr. Presidente e Srs. Senadores, do alto desta tribuna, apelando
para que o Governo procure, mas procure a qualquer preço, sentir quem são
os verdadeiros patriotas do Governo, porque o Governo estâ cheio de pessoas que não querem o bem da Nação, entre elas essas que concorreram para
aumentar o preço do álcool em mais de 70%.
Muito obrigado pela deferência, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Sena·
dor Marcos Fre"irç~
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O Sr. DiFceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, não havendo mais oradores inscritos, peço a palavra para uma rápida intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso, que disporá de 10 minutos.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Ninguém pensava, nobre Senador,
em usar álcool, naquela época, para o transporte automotivo. Desde que o
0 SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurPrograma foi criado, em 1976, o Gov~rno definiu maneira de calcular o so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
preço do álcool, tendo em vista a paridade com o açúcar. Para quê? Para poÉ com a alma amargurada que oCuPO a atenção do Senado, nesta hora
der interessar os que produzem, os que usam a cana-de-açúcar, seja para a derradeira da sessão, para comunicar o falecimento ocorrido ontem, em caprodução do açúcar, seja para o álcool. Hoje, se o preço do álcool, desconta- choeiro dp Itapemirim, de um jovem médico, Secretário de Saúde daquele
da a diferença de produtividade na quilometragem, ainda é inferior ao da ga- municípiO, Uma das graõ.des esperanças do meu Estado, que o mar tragou,
solina, há de se convir que V. Ex• não teril razão na crítica Que faz. Este, o numa pescaria que ele estava habituado a fazer, mas que a morte não nos
meu ponto de vista.
pode revelar as razões desse acidente.
Trata-se, Sr. Presidente, do Dr. Mauro Madureira, filho de um casal
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, vou concluir dizendo a V. Ex•: o que me causa espécie é que o Governo tenha deixado ilustre de Cachoeiro do ltapemirim, uni dOS médicos de mais renome do meu
o ano de 1979, quando psicologicamente toda a população está preparada Estado, Professor Catedrático da Faculdade de Direito daquele Município;
para defender a nossa segurança, para defender uma energia nossa, o Gover- Professor catedrático com exame--prestado perante Banca Examinadora no
no, inopinadamente, suba 70% o preça·desse produto, o que estranho é a alta Pedro II do Rio de Janeiro; pensador político e vulto eminente da vida política do Estado do Espírito Santo.
inopinada de 70% do álcool, porque, desde 1974 ...
Sua esposa, D. Nadir Miranda Madureira, ê também líder política de
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Quanto o Governo está aplicando? Cachoeiro do Itapemirim, advogada e espírito brilhante, que lá representa
condignamente a participação da mulher na atividade política daquele muSão cinco bilhões de dólares ...
nicípio. E o jovem desaparecido, dessa família tão digna, tão distinta e tão
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• vai deixar-me con· destacada da vida do meu Estado, também ligado a uma familia de renome,
cluir, porque o raciocínio é meu.
-pai de uma filhinha encantadora, Sr. Presidente, acostumado ao esporte da
Senador José Lins, em 1977, São Paulo, que consome sozinho mais de pesca submarina, em que ele era um dos mestres, homem forte, robusto,
50% do petróleo do Brasil, São Paulo, em 1977, passou a adicionar 20% de ál· magnífico exemplar humano, que todos os sábados e domingos, na sua praia
coai à sua gasolina. O ·consumidor çontinuava desembolsando o mesmo de Maratafzes, enfrentava o miStério do ri1ar. Ontem, na sua última saída,
preço na gasolina, e a PETROBRÃS ficando com a diferença.
com o seu companheiro de pescaria, depois de já haver conquistado alguns
O que se vê neste País, Senador José Lins, é que o Governo continua~ peixes, eril alto mar, ao se defrontar com um peixe maior, Sr. Presidente,
muniu-se do seu cinturão de c:humb_o_e_fez o seu último mergulho, do qual
como eu disse hã poucos instantes - socializando ...
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não pôde voltar à tona com vida. Desapareceu, ontem, no seio misterioso das
águas.
Hoje, os homens rãs da PETROBRÁS, 'ch8.mádos· para encontrar aquele
corpo robusto, valente, aquele magnífico exemplã.r hUmanO, encOntraramw
n~, Sr. Presidente, no fundo do mar, a um~ profundida~e_grande, a que o haVIa levado o seu dnto de chumbo, ou !Jma síncope cardíaca de que ele pudesse
ter sido vítíma. O certo, Sr. Presidente, é que não morreu afOgado! Foi recolhido o corpo sem ter bebido uma gota d'âgua. Há um mistério em tudo isso,
mas Cachoeiro e o Espírito Santo choram amarguradamente, esse desaparecimento.
Secretário da S_aóde do Município de Cachoeiro do Jtapemirim, Médico
ilustre, Sr. Presidente, destacadO,lJU" sábado último havia ocupado o microfone da Rádio Cachoeiro do Itapemirim, numa· explanação magnífica do
estado de saúde da população cachoeirense, sábado, no mesmo dia, à tarde,
desaparece no seio das águas e só hoje o seu corpo é recuperado para o sepultamento, a esta hora, na terra generosa de Cachoeiro do Itapemirim, sua terra
natal.
Assim, Sr. Presidente, é com um sentimento profundo de dor e de mágoa, que participo do luto da Família Madureira, do luto da Família Viana,
do luto de Cachoeiro do Itapemirim, dO luto dO Espírito Santo', que me atinge
- também - a robusta esperança do meu Estado que desapareceu com
Mauro Madureira, no mar, ao largo de Marataízes, na tarde de ontem.
Outro assunto, Sr. Presidente. Sexta-feira últiina, dei conhecimento à
Casa de acontecimc!nto que se passou com o Sáviço -Médico do Senado, e retorno ao mesmo, porque continuarei a expor·o-asSTm-to 3té-a sua elucidação
final, pois que envolve não só o Senado como-urrià Cat-egoria de funcionáriOs
da Casa - o seu Servíco MédiCo~ em que se integrim dementes do m'aior
quilate e do maíof valor dii Medicin-a: de Bnisíliã.."
É que, Sr. Presidente, tendo cfiamado o-Serviço Médico do Senado, insistentemente, sexta-feira, não fui atendido. Eu que não chamo o Serviço Médico frequentemente.- Rciramente, no ano, chamo o Serviço Médico.
Aqui chegando Sl!xi.a-feira, enCoinrei da pafte de funcionãrioS a infoi--mação de que também haviam cllamado o S-erViço-MédiCo e não conseguiram
falar com o mesmo.
Sr. Presidente. é o Serviço Médico, que o Senado mantém, integrado por
trinta e dois ilustres mêdicos de Brasília, que prestãm serviços aOs senadores e
aos funcionários, e que deve estar atento-ao chamamento urgente de qualquer
familia, seja de senador, seja de funcionário.
Os médico::,, Sr. Presidente, não são pagOs peta bolsa do Presidente da
Casa. São pagos pelo povo brasileiro que-não tem mêdico. É o povo lá fora
que paga os médicos do Senado, como é o p·ovo lá fora que nos paga, a nós,
senadores, o povo que não tem algodào para tomar uma injeção, que não tem
um remédio para trawr seu filho doente, que não tem a mínima assistência,
esp~llhado por este vasto Território do País.
Então, Sr. Presidt!Dt"e-;- me disseram os funcionários que também não conseguiram ligação. Depois de 'eu haver falado fsso na sexta~feira última, veio
à miitha procura o Chefe do Serviço de Comunicações da Casa~ o càPltão
Emílio dos Santos v-ieira~ que me_ n_arrou o seguinte: já temos tido queixas,
v(trio::. dias do desligamento do serv-iço telefônico do Serviço Médico de fora
paru. o Senado. Ainda me disse: Sr. Senador, o que é mais grave, encontrei o
serviço telefónico arrancado_da parede. E não foí s-ó-Jiesse dia. Quarta e sextafeiras, liguei de manhã. e verifiquei que o serviço rara -arrancado duia-flte a
noite.
Por isso que não tivemos comunicação c'om os médicos da Casa..
Sr. Presidente, é um assunto delicado. Estou trazendo e vou trazer aqui
outras informações. Por isso, se foi arrancado o serviço telefônico da ligação
externa com o corpo mêdico, exatamente o telefone 224-28~03, o telefone do
p!J.nti:ío médico do Senildo; foi esse que foi arrancado, solicitei ao Sr. 19Secretário, hoje, a abertura de uma irlvestigação para se apurar ...

O Sr. José Llns (ARENA -
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CE) -

Uma sindicância.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Exatamente. Uma sindi-
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do Brasil - , a distribuição é melhor do que qualquer cidade do Mundo. 1:
utn médico para 80 e poucos pacientes, aqui, no Senado, funcionários que
não estão adoecendo todo dia, uma categoria de funcionários que vence bem,
se alimenta bem, tem vida .•.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - (Faz soar a campainha.)
O SR. DfRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Termino num instante,

Sr. Presidente.
Assim, volto ao assunto. O Sr. l9~Secretário, o Senador Alexandre Costa, me levou aos gabinetes médicos. S.- Ex• está organizando gabinetes médicos- modelares, cada gabinete para cada médico, nessa reforma que se está
processando ao !ado da bi_blioteca. São_ gabinetes com todo equipam..::nto e
toda a assistência. 32 médicos, 32 gabinetes. Até sala para aplicação de raioX, com revestimento de placa de chumbo, moderníssima, gabinetes como Brasilia
não deve ter: serviço dentáríO, tambéni Com todo' o equipamento e aparelhagem,
inclusive a revelação de raio-X de dentista.
Tudo isto para assistir aos três mil funcionários desta Casa e a nós Sena~
dores.
O que é certo, Sr. Presidente, é que ocorreu esse fato. Disse-me o Capitão
Emílio dos Santos Vieira que, duas vezes, à semana última, teve que ligar de
manhã o telefone do serviço de plantão, que fora arrancado. ~ preciso que se
apure esse fato. Isto aqui não é uma casa de meninos, não é uma escola pública onde_ uma criança arranca o tubo da descarga ou arranca o tubo da pia
onde lava as mãos, ou do bebedouro, e assim por diante. Trata-se do telefone
do Serviço Médico da Casa.
Estou mexendo em casa de marimbando, Sr. Presidente, mas quero apurar o fato nas su~~ _devidas conseqüências e responsabilidades. Fui um dos
que passou duas horas e não conseguiu falar com médico algum. Eu, não fói
ninguém, não, eu. Não for empregado, não, fui eu que quis-falar e esperei
duas horas por um médico, e não falei. Li o prontuário do médico, e registrou
também que não houve chamado, porque estava desligado o serviço. Li aqui,
para o Senado, e li outras declarações do médico do serviço de plantão, com
essas afirmações.
Há outro fato mais importante e vou, amanhã, entrar com pedido de informação à Mesa.
Estou cer_to_Oe que isto não é Casa de criança; há responsabilidade e o
responsável deve pagar pela falta que está cornentendo.
Estamos perdendo a credibilidade numa coisa que não devemos deixar
de acreditar, pois nenhum médico tem participaç-ão nisso, mas é preciso saber
quem é que arranci o telefone do Plantão Médico do Senado, impedindo que
o funcionário doente, o Senador doente, o filho do funcionário doente, o filho do Senador doente, seja quem for, filhos de nossa família, nós, que vivemos nessa comunidade mais agraciada com um médico para oitenta pessoas,
a mais agraciada do mundo é a nossa, não há no mundo, Sr. Presidente, uma
comunidade com essa distribuição de médicos.
Que apuremos então, devidamente,a responsabilidade do autor do arrancamento do telefone que desliga o Serviço Médico dos serviços externos

do Senado.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)
~

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre

Sen;:~.dor

Gastão MUller.

O SR- GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Lê o seguinte discurso)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jã em maio de 1976, da Tribuna da Câmara dos Deputados, numa época
em que se vivia sob a égide do Ato Institucional n9 5, em pleno vigor do Governo passado, tinha eu a audácia, a impertinência, Sr. Presidente, Srs. Senadores de, daquela Alta Tribuna deste País, criticar asperamente o bipartidaR
rism·o então vigente e no momento em que pretendo vociferar mesmo contra o
instituto da Süblegenda, razão princiPal da não estratificação, ou uma delas,
do bipartidarismo, mantido à força, embora a ConstituiçãO e os Partidos nos seus
programas proclamem a tese do pluripartidarisrno, Chamar a atenção para esse

fato esdrúxulo.

cància para se apurar o responsável por esse arrancamento de telefones várias
. _ Atualmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores,,o Presidente Figueiredo, que
vezes, e sempre o telefone do plantão.
JUrou fazer deste País_ uma democracia e _agora faz uns três dias, em cfiscurso no
Longe de mim que isso tenha sido feito a nj.àndo ou a pedidO. Longe de Rio, em "alto e bom som", afirmou qual é a República dos seus sonhos, envia
mim isso. É uma acusação gravíssima. No entanto, hâ alguém interessado em para o Congresso Nacional, num par~dox~ .desconcertante, contradiz os dois
que médico não receba notícia ou chamado nem-de funcionário nem de Sena- princípios, ou seja o de transformar este País_ hum_a deffiocraci_a e criar uma República demç~rática, pois, o Projeto de Lei dã Reformulação Partidária, numa
dor
Sr. Presidente, estava-me sentindo mal e ti.ve que procurar um médico demonstraç_àQ_ típica de casuísmo e imediatísmo de alguns, traz a excrescência da
fora. Outros funcionários chamaram o Serviço Médico, até para filhO doente, Sublegenda,_ na área das disputas municipais para Prefeitos, chocando-se com os
princípios alardeados.
em gra\'C crise de doença, e tiveram que procurar médico de fora.
Sr. Pre,identc, são 32 médfcos para 3 mil homens desta comunidade. E
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ãdmitamos que, em 1980, formem-se
uma di::;tribuíçào médica melhor do que qualquer cidade do Mundo- não é quatro Partidos e que, na próxima eleição municipal, que de acordo com o
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popular ~·pacqte de abril" é no dia 15 de novembro de 1980 e ;:~•; agora não
foi modificado esse artigo da reforma constitucional e portauto já é lugar co~
mum, mas, não se deve racionar à base de hipóteses, e a prorrogação ê uma
idéia malfazeja, pois, um Presidente que jura fazer do seu Brasil, do nosso
Brasil uma democracia não pode, em nenhuma hipótese, admitir prorrogação
de mandatos, pois, se aceitar a hipótese não está coerente, consigo mesmo e
com o compromisso, voluntáriamente declarado: Juro fazer deste País uma
democracia e salvo engano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há democracia, sem eleição, nem se atingirá a "República dos meus sonhos".
Vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ter na luta eleitoral municipal
12 (doze) candidatos a Prefeitos 12 (doze) candidatos a Vice-Prefeitos e admitindo uma média de 10 (dez) Vereadores por Município e sabendo que os
Partidos podem registrar o dobro dos candidatos ~s vagas a preencher ter-seão· 80 (oiterita) Candidatos a Vereador~. muitas_ vezes em Municípios, com
três mil eleitores. SerãO pelo menos 104 (cento e quatro) cidadãos disputando
os votos, repito, muitas vezes de três mil eleitores_ insCritos e corno há normalmente 30 (tririta) por cento de abstenção e mais 20 (vinte) por cento de nulos
e brancos, vai-se apurar, hum mil e quinhentos votos no Munidpio.
Vai ser o festival da corrupção e dos .corruptores, paralelamente, ao que
eu sempre afirmei, o festival de partidos políticos, só que na área municipal,
base de toda estrutura política partidária.
Como, Sr. Presidente, Srs. Senadores, organizar-se Partidos Nacionais,
fortes, coesos, bem estruturados, se as bases, estarão totalmente, corroídas
pela nefasta institUição da Sublegenda, artifício casuística, artificial e capenga? Outro ângulo do problema, ou seja, esquecem-se os elaboradores da idéia
macabra, que a Sublegenda é a arma mais usada pelos aparentemente ou de
fato mais fortes e daí ser a sublegenda uma .. faca de dois gumes", podendo,
também, ser usada para soluções de emergênciA; como ação heróica, para
momentos heróicOs; pelos Partidos de oposição e o "feitiço virar-se contra o
feiticeíro ".
Votaremos contra a Sublegenda até por uma questão de coerência, diante da nossa posição declarada deste 1976, como também o faremos pela extinção dos intitulados Partidos atuais, que acho eu e posso estar errado nunca
de fato chegaram a ser de direito Partidos Políticos mas sim, amontoados que
sobreviveram até agora à base da hipocrisia, do fingimento e da camisa-deforça implantada pelo arbítrio. Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
e os que são contra a manutenção da Sublegenda, estamos bem acompanhados, diante das declarações publicadas do Exm9 Sr. Vice-Presidente daRepública, Dr. Aureliano Chaves, que disse em São Paulo:
São Paulo - O Vice-Presidente da República, Sr. Auretiano
Chaves, discorda da manutenção das sublegendas municipais Hporque num regime pluripartidãrio a Coligação é o processo normal
para o entendimento entre adversários".
A sublegenda estimula e, mais do que isso, induz a desencontros e antagonismos entre companheiros. E disse que se fosse congressista .. talvez apresentasse uma emenda suprimindo a manutenção das sublegendas". Jornal do Brasil."
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compartir os ônus da m_anutençãq desse sistema, e sobretudo de arcar isoladamente com f!_quele de desmentir, com a sublegenda, as
afirmações de: que: pre:tende instalar a democracia. Essa opinião,
não a formulamos agora; já a tínhamos em 1968, quando dizíamos:
.. Para um Governo que vive falando da necessidade do diálcgo com
a Nação e do funcionamento democrático do regime, esta já famosa
questão da sublegenda representa um desmentido frontal oposto a
tais propósitos e afirmações". Sejâ o era naquele então, quando regime da Constituição de 1967 ensaiava seus passos- que logo se
defrontariam- com o arbítrio do Ato n9 5 -, mais ainda hoje.
Por um lado, não há corno negar, a sublegenda representa concessão à realidade, na medida em que vem reconhecer o caráter artificial dos partidos que se pretende criar, sobretudo do jâ tristemente
famoso uArenão". Como a Arenjl jâ era, e o "Arenão" será tudo
menos um partido político vê-se o Go-vernO obrigado a oferecer
oportunidades eleitorais às múltiplas correntes que se vieram formando no seio de Abraão das benesses governamentais, e que agora
se entendem a nível municipal, para já não dizer estadual. Mas, por
outro, paradoxalmente, essa decisão é um passo no sentido do partido único de facto. Isso porque a sublegenda não se mantém para
conciliar divergências existentes nos partidos que eventualmente
vierem a formar-se; novos, esp-era-se que tenham pelo menos um
mínimo de coerência. Ela se destina a conciliar as facções do "Arenão" a nível municipal para que, todas satisfeitas, possam dar seu
apoio irrestrito ao Gove'rno nos planos estadual e federal.
Outro aspecto, é que a manutenção da sublegenda dá aos caciques e candidatos a caciques municipais direitos que por lei só cabem aos partidos como tal. Além do mais, reconhece e consagra a
infidelidade a nível municipal e viola o princípio da eleição majoritária, pois o eleitor sufraga um candidato, que individualmente é o
mais votado, mas em seu lugar vê eleito outro, menos preferido,
mas que se aproveitou da sorna de votos minoritários dados às diferentes sublegendas do outro partido.
Ninguém deseja a volta das legendas fantasmas que contribuíram para a crise de 1964. Mas o País aspira a um sistema partidário que realmente o encaminhe à democracia, e não a um figurino
sob medida feito de tal sorte que alguns podem escapulir à forma
pré-moldada para tentar as suas aventuras eleitorais, ainda que seja
a nível municipal.
O Estado de S. Paulo, 17-11-79.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inscri·
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a de amanhã a seguinte
tos.

ORDEM DO DIA

Melhor do que eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Estado de S. Paulo,
-Ido dia 17 do corrente, sábado, num artigo intitulado ''Sub/egen.da, negação
dos princípios", jornal de alto conceito neste País, comenta perfeitamente, o
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 116, de 1979 (acaso da sublegenda.
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
Vou ler, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste dos Anais desta n9 895, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG), a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e
Casa do Congresso Nacional, o referido artigo:
sete mil, trezentos e sessenta e trêS cruzeiros) o montante de sua dívida consoSUBLEGENDA, NEGAÇÃO DOS PRINCIPIOS
lidada, tendo
Praticamente às vésperas dos noventa anos da República, o
PARECER, sob n• 896, de 1979, da Comissão:
Presidente João Baptista Figueiredo d~idiu manter, na reforma
- de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade e juridicidade.
partidária, esta excrescênCia ponnca qu-e--Se chama sublegenda, ain-2da que limitada aos pleitos para as Prefe"ituras Municipais. Ao pluripartidarisrno pretendido - cuja irriplantação parece facilitada
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1979
pela interpretação (via lei ordinária) de um texto constitucional- (n9 1.849/79, na Casã. de origem}, que estabelece normas sobre a documensoma-se o artifício da sublegenda, que multiplicará seguramente tação exigida aos candidatos, em concursos públicos, tendo
por três o número de partidos no âmbito municipal, transformando
PARECERES, sob n•s 599 e 600, de 1979, das Comissões:
a atividade política nas comunas, onde deveria centrar-se e de onde
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
deveria fluir para influenciar a Nação, num mercado aberto a quan- méritO, favOráVel, Com Emenda que apresenta de número 1-CCJ;
tos desejem pôr à prova sua sede de poder.
- de Serviço Público, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de
A bem da verdade, diga"se que o Presidente Figueiredo não é o Constituição e Justiça.
inVentor desta fórmula tupiniquirn para permitir- que haja mais de
-3um partido, um dos quais deve ser majoritário e do Governo_. A des·
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de
naturação do sistema partidário, proâUzidã pelo Presidente Castello Branco, consagrou-se com o Marechal Costa e Silva, criador 1979 (n' 2/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
da sublegenda. Nem por não ser dela o inventor, S. Ex• deixa de sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em Brasília, a 23 de maio
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de 1978, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, tendo
PARECERES, sob nos 935 a 937, de 1979, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorãvel, nos termos do Substitutivo que oferece;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
Substitutivo da Comissão de" -Relações Exteriores; e
•
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao Substitutivo da ComisSão,- de Relações Exteriores.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 126, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como- conclusão de seu Parecer
no 1.006, de 1979), que autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto- DURSARP, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro
mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos)t tendo
PARECER, sob no 1.007, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciâã.de.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 127, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer
no 1.008, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Piquerobi (SP), a
eleva:r em Cr$ 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e
quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.009, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-6Discussão, em turnO úníco; do Projeto de Resolução n9 129, de 1979 (apresentado pela Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer
n9 1.012, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
(PR), a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis milhões, oitocentos e nove
mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.013, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade.

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 130, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer
n• 1.014, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC), a elevar em Cr$ 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e
dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.015, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-8Discussã.o, em turno ünícõ, do Projeto de Resolução n'? 131, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
n• 1.016, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida con:mlidada, tendo
PARECER, sob no 1.017, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-9Discussão, em turno úniCO, do Projeto de Resolução n9 139, de 1979 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão' de seu Parecer
n• 1.032, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL), a
realizar operação de emprêstimo externo no valor deUS$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólar• norte-americanos), para ser aplicado no programa de
infra-estrutura de serviços básicos do Município, tendo
PARECER, sob no 1.033, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-lO-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do -Senado n9 80, de
1978, do Senador Orestes Quêrcia, que altera dispositivo do vigente Código
de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973), tendo
PARECER, sob no 699, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de Substitutivo que apresenta.

-11-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de L::i do Senado n9 71, de
1979, do SenadOr Franco Montoro, que restabelece a autonomia dos Sindicatos de Estivadores na distribuição dos encarregados de direção e chefia nos
serviços de carga e descarga, revogando o art. 18 do Decreto-lei n9 5, de 4 de
abril de 1966, tendo
PARECERES, sob nos 672 e 673, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.

-UDiscussão, em priineiirô -turiw, do Projeto de Lei do Senàdo n9 125, de
1979, do Senador Gastão MUller, que altera a Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973 - que regula os direitos autorais e dã outras providências,
tendo
PARECERES, sob n•s 916 e 917, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, votando pela inconstitucionalidade o Senador Nelson Carneiro, pela inconstitucionalidade e injuridicidade o Senador Lâzaro Barboza e, ainda, voto vencido
do Senador Leite Chaves;
- de Educação e Cultura, favorável.
-13-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 129, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 225 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para disciplinar a prorrogação da jornada de trabalho dos bancários, tendo
PARECERES, sob nos .854 a 856, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, ]9 pronunciamento: favorável, com Emendas
que apresenta de n9 l~CCJ; 29 pronunciamento: favorável ao Substitutivo da
Comissão de Legislação Sodal;
- de Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 27 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 30-10-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSÉ LINS (ARENA -CE- Para discutir o projeto.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Gostaria de fazer, desta tribuna, um apelo ao nobre Senador Dirceu Cardoso, no sentido de que S. Ex• não se ponha em posição tão drástica contra a
aprovação deste projeto de lei, que vem em beneficio do Estado do Paraná, e
contra o de nt? 7 da pauta de hoje, que, igualmente, beneficia o Estado de:
Santa Catarina.
Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, operações de empréstimo
são absolutamente normais e, por vezes, absolutamente necessárias. Empréstimos são utilizados em todas as atividades. Ninguém, nem o agricultor; nem a
industria; nem os serviços; nem mesmo as próprias famílias podem passar, na
economia moderna, sem o ·instituto do empréstimo. O empréstimo entre
nações é também operação de rotína necessâria, atê mesmo, para viabilizar as
ajudas internacionais.
Ora, Sr. Presidente, no caso, trata-se de autorizar a concessão de um empréstimo ao Estado do Paranã, para aplicar na expansão de seu sistema
viário. Isto significa, Sr. PreSidente, que esses recursos se destinam a obras
que além de criarem empregos, vão ampliar o sistema de transpOrtes do Esta·
do, portanto, com profunda influência sobre a economia, com efeitos benéficos sobre todo o bem-estar da população.
Ainda há pouco, Sr. Presidente, quando debatíamos o problema da seca
no Nordeste com o nobre Senador Marcos Freire, referíamo-nos às dificulda·
des e aos conflitos que, tantas vezes se notam na anâlise dos problemas sociais
e econôrnicos. Se, de um lado, a aplicação desses recursos é importante, hoje,
para criar empregos e para gerar bem-estar, evidentemente que eles terão que
ser pagos pela comunidade. O empréstimo se relaciona apenas à antecipação.
É a necessidade de aplicação atual, o que significa que os recursos que poderiam ser poupados no futuro pela comunidade poderão ser tornados de outra
fonte, que os antecipa no tempo, para que os benefícios esperados sejam também antecipados.
As rodovias alimentadoras do Estado do Paraná são essenciais. Se não
há recursos imediatamente disponíveis para gerar essas obras, é claro que o
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Governo do Estado do Paranâ anda p1 1ito bem avisado, a_o procurar desse
empréstimo para a realização do seu )l':lno.
.t.sses recursos são porêm inflacion. 1 ' •tiS, diz o Senador Dirceu Cardoso.
A entrada de recursos externos, sem uma contrapartida, uma contrafacção
imediata da economia nacional, evidr:1temente que se tornaria inflacionária.
Trata-se porém de recursos de peql.cna monta. Sua int1uência sobre a inflação serâ extremamente baixa. Seria cntà_o ~.:onvenienti! evitar esta pequena
influência em detrimento dos beneficio1> LjUe esses recur.sos vão trazer, imediatamente. para a população do Paraná, que, diga-se de pasSagem, nobre Senador Dirceu Cardoso, deles tanto necessita'!
Do ponto de vista legal o Estado do Paraná cumpriu todas as formalidades.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Com o maior prazer, nobre Se·
nadar Dirceu Cardoso.

Novembro de 1979

pediente- o empréstimo externo- que, a meu juízo, não é a saída correta e
apropriada para seu problema .

O SR ..JOSt LINS (ARENA..:.. CE)- V. Ex• sabe, nobre Senador
Paulo Brossard, que o empréstimo, qualquer que seja a modalidade com que
entra no Pais, de certo modo se encaixa dentro do contexto da economia na~
cional. Estou de acordo com V. Ex• que, sendo o empréstimo, em si mesmo
um instrumento útil, poderíamos ser contra ou a favor, de acordo com aplicação específica desse projeto. Mas, na realidade não seria muito do meu feitio tomar por base, para análise desse projeto, más aplicações, porventuras
feitas por autoridades ...
O 'sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Porventura, ou por desventura.
O SR. JOS~ UNS (ARENA - CE) - Ou por desventura, estou de
acordo com V. Ex' Alguns porém exageram. Acostumaram-se a alegar que as
:autoridades estaduais e municipais deveriam continuar juguladas a preceitos
d~ ordenamento federal atê que soubessem fazer boas aplicações dos seus
orçamentos. Mas nós sabemos que essas são exceções, e que jamais poderíamos negar autonomia dos Estado e do Município com base em alegações des~
sa natureza.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Estou discutindo com um Líder
que estâ me orientando e um hr.l nem_que, desde o dia em que pisou com a
ponta do seu pê esta Casa, sem 1ne foi um homem digno, um homem querespeitamos. Então, nobre Senado José Lins, pergunto a V. Ex•, se nós trouxésO Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Claro; entretanto, no caso a que
semos esse dinheiro para trat&r de todos os anêmicos do Paraná, só para cui:.. me referi, havia uma vinculação de ordem legal e contratual, só isso.
dar de anêmico, só para cuídar de criancinha que está morrendo de fome, o
O SR,.JOSt LINS (ARENA- CE)- Eu estou certo. Às vezes, porém,
empréstimo seiia inflacionário?
a culpa cabe ;:to próprio Poder Legislativo que, em face da falha do Executivo,
O SR.JOSt L!NS (ARENA- CE)- Claro, V. Ex• já disseque se es- não fiscaliza devidamente as ações dessas autoridades. No fundo, a minha
ses recursos fossem para a cidade de ...
opinião é a de que, sendo o empréstimo uma operação normal, no caso, totalO Sr. Dirceu Cardoso (MDB ·- ES)- Agradeço a V. Ex•. V. Ex•, mais mente justificada pelo Governo do Paraná, com aplicação nobre, tendo em
uma vez. demonstrou que é um homem de bem, respondendo a nossa pergun- vísta o desenvolvimento do Estado; tendo cumprido todas as formalidades legais, inclusive, aquelas relacionada~ com controle a nível nacional, parece que
ta.
se torna oportuno apelar ao eminente Senador Dirceu Cardoso, que eu sei de
O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- Mas claro, V. Ex• tem toda a tanta sensibilidadÇ" para que possamos mais uma vez ajudar os Estados do Parazão.
raná e de Santa Catarina.
Mas note bem nobre Senador, o efeito isolado desse empréstimo poderá
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
ser inflacionârio, se medidas corretivas não forem adotadas. E V, Ex• sabe que o
SESSAO DE 30-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
que torna o empréstimo inflacionário é o aumentõ-âos meios de pagamento, por~
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
que com entrada dos dól~res no Tesouro Nacional, o Governo terâ que libeM
rar recursos correspondentes a esses dólares, aumentando, portanto, o meio
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE. Pela Liderança, pronuncia o secirculante no País e, indisfarçavelmente, se a coisa se passa desse jeito. não hã guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
por que negar o efeito infla_cionãrio, do empréstimo.
Acabo de tomar conhecimento, pelos nobres colegas desta Casa, desses
Mas V. Ex• sabe, e esse 'seria o resultado de uma medida isolada.
lamentãveis acontecimentos ocOrridos em São· Paulo.
O Góverno pofén1 "tenh. -~a-ilter os meios de pagamento dentro das neCreio, Sr. Presidente, que a hora é realmente, de muita reflexão como diz
cessidades do _País, de modo a corrigir a inflação, e a permitir o desenvolvi- o nobre Senador Franco Montoro. Mas _o Senado não poderá jogar somente
mento da economia.
sobre os _ombros do Executivo a responsabilidade sobre os destinos do País.
O que quero dizer a\' ~ ,.~ ·~ qne. realmente, o impacto de quantias como Estamos diante de fatos inusitados que, certamente, decorrem das mudanças
essas, inferiores a 1 bilhão de ~::1, ·~. realmente não têm expressão, Negar vertiginosas que nos chegam através da abertura e que nos impelem, ao uso
esse empréstimo ao Estado do !'.•. •.à~ por razões dessa natureza não seria de todas as prerrogativas democráticas do modo mais rápido, mais completo,
absolutamente justo. Seria - d\ .mos - penalizar demais esse Estado.
mais integral, mas, também, sem o cuidado que requer o uso da liberdade,
Além do mais, Sr. President sabemos que hã um esforço grande do Se- cuja contrapartida fundamental hã que ser a responsabilidade.
nado Federal, no sentido de que 1· Poder Executivo proceda a uma ampla reAs greves e sua radicalização levadas à exasperação, não prejudicam so~
forma tributária para ajudar ma i.;; aos· Estados e Municípios. Essa é a tónica mente aos empregados; prejudicam a todos, ao povo e à Nação compreendi~
da reforma tributária do País, ho;e. Ainda ontem) o Ministro da Fazenda es- dà. cOmo a própria família brasileira e se reflete através de toda a comunidade
teve com o Presidente da Repúh!· J discutindo sugestões para a decentrali- nacfOhal, partam de onde partir,
zação das arrecadações visando meihorar a situação dos Estados e MunicíNão são pois as reivindicações que nos preocupam. O que nos preocupa
pios. Mas, enquanto isso não se dâ, devemos ajudá~los e não negar~lhe a nos- são as radicalizações.
sa ajuda. Se aprovássemos um bilhão de dólares este ano, para os Estados,
Estamos, Sr. Presidente, diante de fatos extraordinários. Hã poucos dias
acredito até que lhes estaríamos prestando um grande serviço.
o Congresso votou uma lei de s3Jários que, no meu modo de ver- e tenho
impressão de que esse é o modo de ver do bom senso- é uma lei justa e boa;
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) -Permite-me, nobre Senador?
não é perfeita, tem suas imperfeições, mas é uma lei que estabelece para os
O SR. JOSt LINS (ARENA -CE)- Cum o maior prazer, nobre Se- empregados- não somente para os sindicalizados, mas para todos os assala~
nador.
riados brasileiros - uma maneira justa de correção do valor monetãrio dos
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- f: muit~) '-oreve. Eu, apenas, queria salários. A correção é feita de seis em seis meses, mas os fndices para os saobservar ou lembrar, primeiro: que -o-.Senado já tn- . .>u conhecimento de ca- lârios menores são superiores ao da inflação o que, de certo modo, compensa
sos em "que os empréstimos feitos por Estados for 11 desviados da finalidade a exigência de um prazo menor, digamos de três meses, como desejaria o
declarada na exposição de motivos e na autori~. .• ...,_ão senatOrial. Segundo) no nobre Senador Franco Montoro.
caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que ril! ':a entre os Estados grandes
Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, também temos visto que o
ou médios, tive ocasião de mostrar, quando Ul; ..:hegou um pedido de em~ Ministro do Trabalho é um homem sensato, é um homem de bom senso, é um
préstimo, a linha evolutiva, o crescimento dn' · !nprés-timos e o crescimento homem que tem dedicado toda sua atenção a esses problemas, e tudo tem feiC!• préstimos, o endividamento to para encontrar soluções adequadas, razoáveis, fazendo, ele mesmo, o papel
de sua receita tributãria. Lastimavelmente.
do Estado_ do Rio Grande do Su! .~.::;': au!rleJLiaJo numa proporção muito de intermediador, para levar a bom termo essas negociações.
É certo que nesses momentos, algum excesso pessoal poderá surgir seja
maior do que o crescimento da sua ro..t.:eita. Ü1 a, acho que temos que olhar
para essa realidade, Concretamente não tenh·J nada contra esse projeto) mas da parte da polícia, seja de algum popular, seja dos próprios operários. São
me preocupo com o problema em geral. t que, exatamente, em virtude das exageros, são exorbitâncias de ordem absolutamente pessoal, que, tenho cerdeficiências de receitas dos Estados e dos MunidpíoS:, eles recorrem a um ex- teza, não devem ser levados à culpa do Governo que não pode ser responsabi-
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lizado por tais exorbitâncias. O momento é dillcifC exige discernimento e boa siões. Nós sabemos que o direito de greve, além de um direito que deve ser savontade de todos os brasileiros.
grado ao trabalhador, ele implica sempre um problema conflitante, que é o
direito também de assegurar o trabalho àqueles que querem trabalhar. Mas os
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte?
líderes sindicais, vividos, experimentados, eles sabem que é preciso realizar
O SR. JOSit LINS (ARENA- CE)- Coin o maior prazer, nobre Sé- esses piquetes, senão os chamados "fura-greve", até por uma questão de conador.
modidade natural, acabam prejudicando a greve em si. Mas não sendo o pi~
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Hã um aspecto que acho deve ser quete uma instituição legítima, em nenhuma organização democrática no
objeto de uma reflexão profunda do Governo. A razão contra esses aumentos mundo, há, imediatamente, a potencialidade do conflito entre o piquete e a
é de que eles contribuiriam para a inflação, ou como se disse na conciliação, Polícia Militar. O Ministério lastima- e lastimar é pouco- que isso tenha
não hã recursos para isso. Mas a população acompanha o que acontece na acontecido, porque isso não ajuda ninguém, não ajuda a Oposição, nem ajuadministração nacional. Não hã recursos para um aumento insignificante em da o Governo e muito menos ao Governo do que à Oposição. A nossa marrelação ao trabalhador, mas hâ recursos para obras consideradas faraónicas, cha para uma estabilidade democrática esbarra, muitas vezes, em episódios
hã recursos para um plano nuclear que consumirá 30 bilhões de dólares. A dessa natureza. que podem ter conseqilências gravíssimas. Nós pela Bancada
população estã vendo isso, nobre Senador. E é esta situação que estâ sendo, da Maioria-, queríamos que V. Ex• recebesse este aparte e o incorporasse
de certa forma, a explicação, a rã.Zão de ser dessas reivindicações. A paciência ao seu discurso- achamos, por todos os títulos, deplorável, censurável, que
do povo tem limite, o trabalhador tem o direito de fazer sua greve. A decla- o fato tenha acontecido. Esperamos que as providências sejam tomadas pelo
ração é de que a greve é ilegal; mas essa ilegalidade é em relação a um decreto Governo no sentido de localizar a origem desse fato funesto.
que nem a própria ARENA teve coragem de apoiar. Houve ausência dos representantes da ARENA na Comissão- depois passou por decurso do prazo- porque houve vãrios protestos da própria ARENA contra o decreto-lei.
De modo que é uma legalidade meramente formal. Pode enganar os interessados, mas o povo, o trabalhador, sabedor de que no mundo inteiro a greve é
um direito que lhe é reconhecido Rté pela Declaração Universal dos Direitos
do Homem, ele a exerce. O Governo precisa olhar essa quesião não como
uma questão policial, porque a polícia depende do Governo e o operário foi
assassinado por uma bala desferida por um policial. ~ muito importante.
Veja V. Ex•, há uma série de outros crimes, de corrupção, que são denunciados. Não hã nenhum corruptor que tenha sido preso pela polícia, muitos estão sendo promovidos até a cargos públicos. De modo que são essas situações
que o Governo precisa compreender, e V. Ex•, como Líder da Maioria, deve
levar ao Governo. Ele precisa rever seus critérios. Estou tendo_agora uma informação transmitida pela Presidente do Diretório Regional, Mário Covas, dC
que há mais um caso de morte, mais um trabalhador morreu. Vou procurar
verificar as informações. Não é assim qUe Se -gOverna·. É possível até que o
Governo talvez esteja sendo desobedecido. Diz V. Ex' que o Governo Federal
não tem culpa. Talvez não tenha, mas ele tem elementos para coibir esses excessos~ Parece-me que é nesse sentido que todos nós precisamos nos unir,
para evitar que uma questão de justiça seja combatida por processos de violência.

O SR .•JOSit LINS (ARENA- CE)- V. Ex• tem toda a razãn, nobre
SenadM J arbas Passarinho. Eu chamava apenas a atenção do Crngresso para
a nossa co-responsabiHdade porque a simples análise dos problemas, refletinM
do a nossa posição face aos fatos influi no encaminhamento das suas soluções.
O no_bre Senador Frailco Montoro, por exemplo, ao analisar esse problema, dizia: "não há dinheiros para se fazer a correção, ou dar aumento salarial
aos empregados, mas há dinheiro para se fazer usinas atômicas". S. Ex•, possivdmente, se esquece de que o investimento é necessário, indusive para criar
novos empregos e melhorar o nível de bem-estar social e econômico dos operários. Não vejo nenhuma ç:Ç>ntradição; ao contrário, até acho esquisito que
ao se tratar de recursos de setor privado, para complementação de salário dos
seus empregados, confunda-se este problema com o problema de investimento de outra entidade completamente diferente, no caso o Governo Federal.
Corrupção, pode haver em qualquer setor. Mas, para isso mesmo é que há lei.
A lei deve ser o primeiro instrumento a ser respeitado em tudo isso. E fora do
estado de direito, não sei, sinceramente, o que poderíamos esperar, por mais
boa vontade que tenhamos.
Lamentando, Sr. Presidente, profundamente, os acontecimentos ocorridos em São Paulo. Quero ressalvar a posição do Ministro Murilo Macedo,
que tem sido incansável no sentido de encontrar soluções equânimes neste
momento, realmente, difícil da vida nacional.
Espero que o Senado possa encontrar, também, o caminho para assumir
O SR. JOSit LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Franco Monto·
ro, iniciei minhas -pã.lavras dizendo que as responsabilidades sobre os proble- a sua própria posição, que é de extrema responsabilidade no momento atual.
mas sociais brasileiros não são somente do Governo Federal. não são somen- Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
te do Poder Executivo, mas são de todos nós, são também desta Casa conDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
gressual e de Senadores como V. Ex.• que têm obrigação formal de fazer a
SESSÃO DE 16:11-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
análise desses problemas, de modo isento e correto, para não lançar mais leORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
nha na fogueira, -{forque isto não ínteressa -a rienhum homem de bem deste
País, e muito merlOS- ao Governo.
O SR. JOSit LINS (ARENA - CE. Para discutir.)- Sr. Presidente,
V. Ex' está sendo profundamente injusto quando diz que não há dinhei- Srs. Senadores;
ro para aumentar os salários. Os grevistas e patrões ainda hâ pouco ajustaO projeto do Senador Itamar Franco estabelece que, nos projetas de reram vãrios aulnentos. O Governo acaba de concedei-, também a correção sa- florestamento, 10% da área seja reflorestada com essências florestais nativas.
larial que deverã reajustar constantemente o valor aquisitivo dos salários
Acontece que, nem sempre essas essências nativas existem ou se prestam
ajustados.
para reflorestamento. Aliás, como bem salientou o Senador Dirceu Cardoso,
V. Ex• há de convir que os operários que estão à frente desses movimenM a falta da experiência com espécies nativas pode também levar a frustrações.
tos não são aqueles a que V. Ex' se refere, os mais pobres e que estão sofren- ~o caso da Hevea brasiliense a que S. Ex• se referiu, que, plantada em floresta
do mais neste País; V. Ex• hã de convir que se há o direito de greve deve ha- homogênea, não teve sucesso, na Amazônia, pOssivelmente, por essa razão.
ver alguma norma dentro da qual os grevistas se comportem, meSmo nos mo- Não se conduziu bem a experiência. Tanto é assim que, na Malásia, a mesma
mentos mais graves para que este PaíS não passe a viVer õa ariarquia.
espécie, apesar de dali não sei- nativa·,- teve O maior sucesso na formação de
florestas homogêneas.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA --PA)- V. Ex• me concede um
Por outro lado, a legislação _brasileira já prevê que nenhum refloresta~
aparte?
menta poderá ultrapassar a 90% da área obj~~o_ do projeto. Isso significa que
O SR. JOSit LINS (ARENA - CE) - Com o maior prazer.
IO% da mata nativa já deve ser obrigatoriamente pte~férva:da. Mesmo no caso
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Eu ouvia no meu gabinete de não haver nenhuma mata na ârea objeto de projeto, a legislação atual jâ
o protesto do Senador Franco Montoro e pedi uma ligação com o Ministro obriga a plantar espécies nativas em pelo menos 2% da área. De outra parte,
do Trabalho, que se encontrava fora do seu gabinete, pois jã estava inclusive quando se trata de projeto agropecuário, a exigência não é somente de 10%.
no Palácio do Planalto, por causa desse assunto. E a confirmação do Minis- Nesse caso ela se eleva de 30 a-50% no que tarlge à preservação da vegetação
tério, infelizmente, é a de que houve a morte de um operário em distúrbio que nativa.
teria sido causado numa luta entre piquetes e a Polícia Militar. A informação
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte?
acrescenta mais - e tanto mais deplorável é isto, por todos os títulos - que
O SR. JOSit LINS (ARENA -CE)- Concedo o aparte a V. Ex•
jâ se encaminhava, por intermédio do Ministério do Trabalho, a solução normal da greve. e por isso mesnio não havia nenhuma razão para qualquer tipo
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Desculpem os -que estão ansiosos
de violência. Nesta altura, o Ministério não tem a:s· informações definitivas para falar também, mas vão ter que aguardar que nós discutamos a pauta,
sobre a origem do fato, e atribui ao que desgraçadamente ocorre nessas oca- porque, aqui, quando os líderes falam na nossa frente, nós ficamos para as ca-
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lendas; então, agora nós precisamos discutir e, depois que acabar com essas
discussões todas, nós temos uns 6 ou-7 itens para discutir, podemos falar
umas 3 ou 4 horas. Depois, eles que falem na hora deles. Nós estamos discutindo a pauta dos nossos trabalhos. Que se afervorem por falar é justo, mas
nós temos que dar o nosso recado.
Nobre Senador, o que eu assisti no meu Estado foi a erradicação de ârvores de florestas nativas para a plantação de florestas de eucaliptos. Quer dizer, tira-se a árvore nativa para plantar um pé de eucalipto, milhares de eucaliptos no lugar dela. A floresta de eucalipto, aquele maciço, a floresta de eucalipto espanta a ârvore, o pássaro e o pequeno animal. A nossa não, porque eu
já vi, no meu Estado, na Aracruz Celulose, as clareiras de florestas, essenciais
nossas, que atraem as aves, os pássaros e os pequenos animais. Então, será
justo que o Governo-exija desses maciços florestais os 10, 15 ou 20% para as
reservas das essências florestais~
O SR. JOSÉ UNS (ARENA- CE)- V. Ex• tem toda a razão. A flo·
resta homogênea é, por definição, constituída de uma única espécie e sua implantação exige a erradicação da vegetação heterogênea que, infelizmente não
tem valor econômico. Aí aliás está a difeiença. Todavia, nobre Senador, a lei
já não permite a implantação de florestas homogêneas, ocupando o total da
área do projeto. Dez por cento da mata ou da floresta nativa tem que ser obrigatoriamente preservada. De que modo essa exigência legal é praticada? Ela é
praticada pela preservação de blocos da mata pré-existente, nos quais os animais nativos- ou em qual a fauna autóctone se abriga.
Vê então, V. Ext- que a lei já contemplando a sugestão do projeto em
discussão, de um modo, aliás, mais realista, já que muitas vezes, as essências
nativas não se prestam a florestas homogêneas. É em vista disso que a Liderança da ARENA vota contra o projeto. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 16-ll-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA- CE. Como Líder. pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
São apenas, Sr. Presidente, algumas considerações rápidas, sobre o pronunciamento do Ministro Petrônio P_ortella, há pouco citado pelo Senador
Pedro Simon.

Com certeza, a intenção do Ministro da Justiça, ao fazer a declaração
aqui referida, foi de salientar que a passagem do bipartidarismo para o pluri~
partidarismo representa um passo importante na vida do País. Em decorrên~
cia, a não aceitação da lei de reformulação partidária representaria um retro~
cesso na marcha da democratização nacional. Essa, a meu ver, foi a intenção
c1ara do Ministro da Justiça.
Quanto ao problema da extinção dos partidos, também referida pelo Senador Pedro Simon, estou certo de que a maioria do Congresso a deseja. Que
a deseja, aliás em termos amplos como vem sendo proposta. Estou certo, finalmente, de que se a ARENA se conservar unida, ela se manterá por questões de coerência interna, independentemente da modificação do nome do
Partido. A mesma coisa poderia dar-se com o MDB se houvesse essas mesmas condições internas que pudessem salvá~lo.
Era só o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)

ATA DA 204• SESSÃO, REALIZADA EM 9-11-79
(Publicada no DCN - Seção I I - de 10-11-79)

RETIFICAÇÃO
No Parecer n'i' 923/79, da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 34/79 (n' 660f75, na Casa de origem), que "altera a
legislação previdenciária relativa ao ex-combatente":
Na págíilci 5817, 2• coluna, após a numeração do parecer,
Onde se lê:
Da Cõinissão de Constituição e Justiça

Leia-se:
Da Comissão de Legislação Social

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 30, de
1979 (CN), que "altera disposições da Lei n• 5.887, de 31 de maio de
1973, referentes à agregação do Diplomata".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1979
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores
Senadores Lomanto Júnior, Bernardino Viana, Mendes Canale, Aloysio
Chaves, Jutahy Magalhães, Murilo Badaró, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, José Richa e Deputados Roberto Galvani, Fr.ancisco Rollemberg, Rogério Rêgo, Carlos Santos, Waldir Walter e Waldmir Belinati, reúne-se a CoR
missão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n• 30, de 1979 (CN), que "altera disposições da Lei n• 5.887, de
31 de maio de 1973, referentes à agregação do Diplomata",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Sarney, Amaral Peixoto e Deputados HUgo Napoleão, Diogo Nomura,
Raul Bernardo, Júnia Marise e Aluízio Bezerra.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Nelson Carneiro, que solicita, nos termos regimentars, -ã dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que em seguida é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputa~
do Rogério Rêgo, que emite parecer favorâvel ao Projeto de Lei em tela.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
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.

COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 32, de
1979-CN, que "autoriza a alienação, pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), de bens im6veis de sua pro~
priedade, localizados na área de expansão urbana da cidade de Mara~
bá, no Estado do Pará, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Aloysi_o Chaves, Eunice Michiles, Jofge Kalume, Alberto
Silva, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Henrique Santillo e Deputados
Antônio Amaral, Francisco de Castro, LCorne Belém, Jorge Arbage, Manoel
Ribeiro e Vieira da Silva, reúne-se a Comíssão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 32, de 1979CN, que "autoriza a alienação, pela Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM), de bens imóveis de sua propriedade, localizados na
área de expansão urbana da cidade de Marabá, no Estado do Pará, e dá outras providências';.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Adalberto Sena e
Deputados Jader Barbalho, Lúcia Viveiros, Nélio Lobato, Mário Frota e
João Menezes.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, pelo Senhor Presidente, Senador Evandro Carreira, 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 foram
oferecidas duas emendas, todas julgadas pertinentes pela Presidência.
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Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Antônio Amaral, que emite parecer favorável ao Projeto, acolhendo a
Emenda nY 2 e rejeitando a de n'i' 1.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com restrições do
Senador Henrique Santillo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Com-iSsão,-lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais m~mbros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei _n'i' 35, de
1979 (CN)- Complementar, que "altera a Lei Orgânica da Magistratura Nacional".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE i979
Aos seis dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes
os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Aloysio Chaves, Henrique de La Rocque, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Almir Pinto, Hugo
Ramos e Deputados Francisco Rossi, Caio Pompeu, Jorge Cury, Luiz Cechinel, Eloar Guazelli e Josê: Costa, reúne-se àC::omissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 35, de 1979
(CN)- Complementar, que .. altera a Lei Orgânica da Magistratura Nacional".
Deixam de cor.1parecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Nelson Carneiro, Tancredo Neves, Mauro Benevides e Deputados Luiz Ro~
cha, Igo Lasso, Claudino Sales, J oacil Pereira e Sarnir Achôa.
Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Jorge Cury, que solicita, nos termOS regimentais, a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como· aprovada.
Comunica, ainda, o Senhor PreSidente, -0-rCc-ebimento de Ofício da Liderança
do Movimento Democrâtico Brasileiro, no SeriaOO Federal, índícarido o Se~
nhor Senador Hugo Ramos para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Senador Paulo Brossard, anteriormente designado. Informa, também,
que ao projeto foram oferecidas 22 emendas, iodas julgadas pertinentes pela
Presidência. Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que, sendo de sua
autoria a Emenda nq 18, propõe, oralmente, a retirada desta.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Henrique de La Rocque, que emite parecer favorável ao Projeto, no
qual acolhe as Emendas n9s 15, 16, 17 e 20 e_ rejeit!:t. as demais.
Posto em discussão e votação é o pareCer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Sarres de Almeida, 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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Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isriard Sarres de Almeida, As,$istente da Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.
COMfSSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei
n• 41, de 1979-CN, que "modifica disposições da Lei n' 5.108, de 21
de setembro de 1966. (Código Nacional de Trânsito.)
2• REUNIÃO, REAL!ZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE i979
Aos oito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Aderbal Jurema, Moacyr Dalla, Lenoir Vargas, Almir
Pinto, Alberto Silva e Deputados Alcides Franciscato, Cristina Cortes, Dârio
Tavares, Navarro Vieira Filho, Simão Sessin e Alcir Pimenta, reúne-se a Comissão Mista do CongressO Nacional incumbida de examinar e emitir parecer
sobre o Projeto de Lei n• 41, de 1979-CN, que "modifica disposiçoõs da Lei
n• 5.108, de 2i de setembro de 1966. (Código Nacional de Trânsito.)
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Dirceu Cardoso, Franco
Mantoro e Deputados Joel Ribeiro, Sarnir Achoa, Péricles Gonçalves, Raimundo Urbano e Mendonça Neto.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, pelo Senhor Deputado Simão Sessin, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 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 foi substituído o Senhor Senador Aloysio Chaves pelo Senhor
Senador Passos Pôrto.
Em seguida, é concedida a palavra ao Relator, Senador Lenoir Vargas,
que emite parecer favorâvel ao Projeto, na forma apresentada.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a r~união e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, [avrei -a presente Ata, que lida e aprovada, serâ
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem
rt'? 99, de 1979-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o Texto do Decreto-lei n9 1.697,
de 26 de setembro de 1979, que ''concede isenção dos impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados aos bens destinados ao IX
Recenseamento Geral do Brasil".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE i979

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 40, de
1979 (CN), que ''cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aero~
náutica, e da outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1979
Aos sete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Raimundo Parente, Alberto Silva, Saldanha Derzi,
Lomanto Júnior, Henrique de La Rocque, Lãzaro Barboza e Deputados An~
tônio Florêncio, José Mendonça Bezerra,-·Túlio Barcelos, Vasco Neto,
Darcílio Ayres e Peixoto Filho, reúnC~se a ComiSSão Mista do CoilgiessO Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 40, de 1979
(CN), que "cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, e dã
outras providênciaS".
Deixam de comparecer, por motivo justifiCa-do, os Senhores Senadores
José Guiomard, Mauro Benevides, Cunha Lima, Tancredo Neves e Deputa·
dos Fernando Magalhães, Pedro Ivo, Olivir Gabardo, Ronan Tito e Antônio
Russo.
Havendo número regimenta!, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Lãzaro Barboza, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da· Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Vasco Neto, que emite parecer favorável ao Projeto na forma apres"eiilã:âa-:
-- --

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua,
presentes os Senhores Senadores Mendes Canale, Aloysio Chaves, Henrique
de La Rocque, Passos Pôrto, Eunice Michiles, José Lins, Luiz Cavalcante,
Murilo Badaró e Deputados Sebastião Andrade, Celso Carvalho, Victor
Fontana, Henri(j_ue Tuiner, LeOine Belém e Vicente Guabiroba, reúne-se a
Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem
n'i' 99, de 1979-CN, do Seilhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n'i' 1.697, de 26 de setembro de 1979, que "concede isenção dos impostos de Importação sobre
Produtos Industrializados aos bens destinados ao IX Recenseamento Geral
do Brasil.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Josê Guiomard e Deputados Edilson
Larnartine, Rafael Faraco, Ruy Silva, Fernando Magalhães e Marão Filho.
Havendo _número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Passos Pôrto, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião a-nterior, que, lOgo após, é dada como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que irá redistribuir a ma~
téria ao Senhor Deputado Celso Carvalho, em virtude da ausência do Senhor
Deputado Rafael Faraco, Relator anteriormente designado.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Celso Carvalho, que emite parecer favorável à Mensagem n'i' 99,
de 1979~CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissã_o, lavrei a presente Ata,
que lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vãi- à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'>' 34, de
1979 (CN), que "dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela União".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
OUTUBRO DE 1979

18 DE

Às dezessete horas e trinta minUtá~ do dia dezoito 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 o Projeto de Lei n9 34, de
1979 (CN), que "dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela União", presentes os Senhores Senadores Aloysio
Chaves, Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, José Lins, Bernardino Viana, Alberto Silva, Franco Montoro e Dirceu Cardoso e os Deputados Moacir Lopes, Angelina Rosa, Afrísio Vieira Lima e Joel Ferreira.
Deixam- -de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jessé Freire, Marcos Freire e Hugo Ramos e Deputados Ossian Araripe, Osmar Leitão, Walter de Prã, Celso Paçanha, Lúcia Viveiros, Octacnio Queiroz
e Luiz Leal.
Havendo número regimi!rital, de acordo com o Regimento Comum, são
abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Dirceu Cardoso, Presidente eventual, que declara que irã proceder a eleição do Presidente e do VicePresidente da Comissão. Distribui das as cédulas, é convidado para funcionar
como escrutinador o Senhor Deputado Angelina Rosa.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Franco Montoro ..... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Em branco ............ ·- -·-·-·--·-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Lenoir Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11 votos
Em branco ............. -..................-. . . . • . . . • . . 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão~ os Senhores Senadores Franco Montoro e Lenoir V argas.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Franco _Mo_ntoro agradece
em seu nome e no do Senador Lenoir Vargas, a honra com que foram distinguidos e, designa o Senhor Deputado Walter de Prâ para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereira Fernam:les, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão ·e v3T à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'>' 36, de
1979 (CN), que "altera a redação do Artigo 180 da Lei n• 1.711, de
28 de outubro de 1952, e dá outras providências"-

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 19 DE
OUTUBRO DE 1979
Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às onze horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes
ps Senhores Senadores Affonso Camargo, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Mendes Canale, Jorge Kalume, José Richa, Mauro Benevides e Deputados Cid Furtado, Ademar Pereira, Horãcio Matos, Djalma Bessa, Carlos Alberto e Peixoto Filho, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de estudo e parecer sobre o ProjetO de Lei n9 36, de 1979 (CN), que
"altera a redação do artigo 180 da Lei n' I. 711, de 28 de outubro de 1952, e dã
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Alberto Silva, Humberto Lucena, Orestes Quércia e Deputados Adauto Bezerra, Darcílio Ayres, Sérgio Murilo e_ Benjamin Farah.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventUalmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema que declara instalada 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 Senador Aderbal Jurerna convida o Senhor Senador José
Richa para funcionar corno escrutinador.
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mauro Benevides .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 votos
Senador Mendes Canale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Senador Affonso Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Senadores Mauro Benevides e Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradece
em nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio a honra com
que foram distinguidos e disigna e Senhor Deputado Djalma Bessa 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.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nq
39, de 1979-CN, que "dispõe sobre a matrícula e o Registro de Imóveis rurais, e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE
OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e q1.1arenta e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, José Lins, Jutahy
Magalhães, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Adalberto Sena, Evandro Carreira, Dirceu Cardoso e Deputados Raimundo Diniz, Arnaldo Schmitt Júnior, Oswaldo Mello, Aluízio Bezerra e Freitas Diniz, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional incumbida de examinar e emitir parecer sobre
o Projeto de Lei n9 39, de 1979-CN, que .. Dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Almir Pinto, Nelson Carneiro e Deputados Jorge Arbage, lgo
Losso, Alberto Hoffamann, Fernando Cunha, Antônio Carlos e Joel Ferreira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dirceu Cardoso, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Dirceu Cardoso convida o Senhor Deputado Raimundo Diniz para funCionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado_ Eernando Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deputado Aluízio Bezerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Oswaldo Mello ................. ~....... . . . .
Deputado Freitas Diniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Deputados Fernando Cunha e Oswaldo Mello.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Fernando Cunha, agrade~
ce em nome do Senhor Deputado Oswaldo Mello e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e·designa o Senhor Senador Bernardino Viana
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para con~tar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9
41, de 1979-CN, que "modifica disposições da Lei n9 S. I OS, de 21 de
setembro de 1966. (Código Nacional de Trânsito).
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 25 DE
OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores
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Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Alberto Silva, Vicente Vuolo, Leite Chaves, Dirceu Cardoso, Franco Montoro e Deputados Alcides
Franciscato, Dãrí6 Tavares, Síinão Sessin e Sarnir Achoa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre o Projeto de Lei n9 41, de 1979-CN, que "modifica disposições da Lei
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966. (Código Nacional de Trânsito).
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Almir Pinto, Nelson Carneiro e Deputados Cristina Cortes,
Joel Ribeiro, Navarro Vieira,- Péricles GonÇalves~ Raimundo Urbano, Mendonça Neto e Alcir Pimenta.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dirceu Cardoso, que declara instalada
a Comissão.
Em obediêncía a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
IJUC iiâ,_proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
-iulas, o Ser:thor Senador Dirceu Cardoso convida o Senhor Deputado
Darío Tavares pata funcionar corno escrUtinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Senadores José Richa e Lenoir Vargas.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Richa agradece em
nome do Senhor Senador Lenoir Vargas e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado João Carlos de Carli 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.

Para Presidente:
Deputado Sarnir Achoa ......... _. _. -·-·~................. 10 votos
Deputado Dario Tavares : ........... ~..-----·-········-·-· 2 votos

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Aloysio Chaves,
Lenoir Vargas, Bernardino Viana, Franco Montare, Mauro Benevides, Nelson Carneiro e Deputados Francisco Rossi, Nilson Gibson, Nosser Almeida,
José Costa e V alter Pereira, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nv 44, de 1979
(CN), que ..dispõe sobre declaração de utilidade pública, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, João Calmon, Alrnir Pinto, Lázaro Barboza e Deputados Cid
Furtado, Gerson Camata, José Carlos Fagundes, Edson Khair, Sérgio Ferrara e Walter Garcia.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
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 Senador Aderbal Jurema convida o Senhor Senador Nelson Carneiro para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Vice-Presidente:
Deputado Simão Sessin ............................-...
Em Branco ........................ -.. -................

10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Deputados Sarnir Achôa e Simão Sessin.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Sarnir Achoa, agradece
em nome do Senhor Deputado Simão Sessiil ·e no seu prqprio~ a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Lenoir Vargas para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MisTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nv 43, de
1979 (CN), que '"dispõe sobre a criação da COALBRA- Coque e
Álcool de Mad~ira S/A, e dá outras providências'.-.

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), KEALIZADA EM 31 DE
OUTUBRO DE 1979
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e trinta min-Utos, na Sala Clóvis Bevilãcqua,
presentes os Senhores Senadores Lenoir Va!gas, Tai:So Outra, Alberto Silva,
Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Itamar Franco, José Richa e Deputados Vasco Neto, Saramago Pinheiro, João
Carlos de Carli e Octacílio Queiràz reúne-se a Comiss_ão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projetó de Lei nv 43, de 1979
(CN), que "dispõe sobre a criação ia COALBRA- Coque e Álcool de Madeira S/ A, e dã outras providênc1"""·
Deixam de comparec-er, por mutivo jusdficado, os Senhores Senadores
Affonso Camargo, Henrique Santillo e Deputados Amílcar de Queiroz, Telêmaco Pompei, Theodorico Ferraço, Francisco Pinto, José Carlos Vasconcellos, Manoel Gonçalves e Mendonça Neto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente., o Senhor Senador Tarso Outra que declara instalada
a Comissão.
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 Senador Tarso Outra conv1da o Senhor Senador Murilo
Badaró para funciOnar··como escrutinador.
Procedida a eleição. verifica~se o seguinte reSUltado:
Para Presidente:
Senador José Richa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O votos
Senador Jutahy Magalhães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Lenoir Vargas
Senador Alberto Silva

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nv 44, de
1979 (CN), que udispõe sobre declaração de utilidade pública, e dá
outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 31 DE
OUTUBRO DE 1979

Para Presidente:
Deputado José Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
l voto

Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para Vice-Presidente:

Deputado Francisco Rossi ......... ~· .. _.. ~ ....... _..... 11 votos
Embranco ············-·······-·········-··~··r······· lvoto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e ViceRPresidente os
Senhores Deputados José Costa e Francisco Rossi.
Assumindo a Pfesidência o Senhor Deputado José Costa agradet..e em
nome do Senhor Deputado Francisco Rossi e no seu próprio, a honra co·m
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para
relatar o Projeto.
Nada mais havendo a trã.tar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei
Jt9 45, de 1979-CN, que "autoriza os Governos dos Territórios Federais
do Amapá, de Rondônia e de Roraima, a constituir um Fundo de Financiamento para água e Esgostos de cada Territ9rio, a contrair empréstimos com ~gente Financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), e dá oUtras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 31 DE
OUTUBRO DE 1979

Aos trintã e um dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Alberto Silva, Jutahy Magalhães, Passos
11 votos Pôrto, Adalberto Sena, Evandro Carreira; Lázaro Barboza e Deputados Pau1 voto lo Guerra, Nosser Almeida, Jerônimo Santana, Aloízio Bezerra, Joel Ferreira
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e Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, in·
cumbida de examinar e emitir parecer s·obre o Projeto de Lei n9 45, de 1979CN, que ••autoriza os Governos dos Territórios Federais do__Amapã, de Rondônia e de Roraima a constituir um Fundo de Financiamento para Água e
Esgotos de cada Território, a contrair empréstimos com Agente Financeiro
do Banco Nacional da Habitação (BNH), e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo jusfificad_o, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Gabriel Hermes, José Guiomard, Cunha Lima e Deputados Isaac Newton, Hélio Campos, Júlio Marti'ns, Gerson Camata e Antônio
Pontes.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Alberto Silva, que declara instalada a
Comissão.
Em obediência a dispositivo tegiriiental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presid~nte. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Alberto Silva convida o Senhor Deputado Alofsio
Bezerra para funcionar como escrutinàdor.
Procedida a eleição, verifica:..se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Adalberto Sena ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 11 votos
Senador Jorge Kalume . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . ... • . . 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Jorge Kalume ..... ~-. ·--·--. ·--·-·-·----·· ......•...... 11 votos
• Em Branco .................... ~-.~--•.......... ··-·.-·-·-· 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice.-Presidente os
Senhores Senadores Adalberto Sena e Jorge Kalume.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Adalberto Sena agradece
em nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio a honra com que
foram destinguidos e designa o Senhor Deputado Paulo Guerra para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar encerra·se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, 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 pare<:er sobre a Proposta de Emenda à
Constituição •' 39 de 1979 (CN), que "acrescenta§ S• ao artigo 168
da Constituição Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE
OUTUBRO DE !979
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Assumindo a Presidência o Senhor Senador Roberto Saturnino agradece
em nome do Senhor Senador Passos Pôrto e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Arnflcar de Queiroz 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.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 40, de 1979 (CN), que .. acrescenta parágrafo único
ao art. 172 da Constituição Federai".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE
OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesset~ horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua,
presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Benedito Canelas, José Uns,
Mendes Canale, Alberto Silva, Alrnir Pinto, Itamar Franco, Roberto Saturnino e os Senhores Deputados João Carlos de Carli, Odulfo Domingues, Milton Brandão, Djalma Bessa e Manoel Gonçalves, reúne-se a Coniíssão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 40, de 1979 (CN), que •·acrescenta parãgrafo único
ao art. 172 da Constituição Federal" .
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Ferreira, Orestes Quércia, Leite Chaves e os Senhores Deputados
Wanderley Mariz, Josias Leite, Fernando Lyra, Roque Aras, Carlos Alberto
e Mendonça Neto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, 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 Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Senador José Lins
para funcionai como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Manoel Gonçalves .. . . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . 10 votos
Deputado Milton Brandão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos
Para Vice-Presidente:

Deputado Odulfo Domingues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e seDeputado Djalma Bessa .......................... ~~~·-·
I voto
tenta e nove às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os SeSão declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
nhores Senadores Arnon de Mello, Milton Cabral, Affonso Camargo, João
Senhores Deputados Manoel Gonçalves e Odulfo Domingues.
Calmon, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Dirceu Cardoso, Itamar Franco,
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Manoel Gonçalves agraHenrique Santillo, Roberto Saturnino e Deputados Amflcar de Queiroz e Jew
dece, em nome do Senhor Deputado Odulfo Domingues e no seu próprio, a
rônimo Santana, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumhonra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Mendes Cabida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 39 de
nale para relatar a matéria.
!979 (CN), que "acrescenta§ 5• ao artigo 168 da Constituição Federal".
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Alber- Nadir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão lavrei a presente Ata, que,
to Silva e Deputados José Amorim, Bento Lobo, Hélio Levy, Norton Macê- lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da
do, Ubaldino Meireles, Carlos Bezerra, Freitas Diniz, Oswaldo Lima e Horã- Comissão e vai à publi~~ção.
cio Ortiz.
COMISSÃO MISTA
De acordo com o que preceitua o· Regimento Comum, assume a PresiIncumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Dedência, eventualmente, o Senhor Senador Arnon de Mello, que declara instalegação Legislativa n9 3, de 1979-CN, que "propõe delegação de polada a Comissão.
deres ao Senhor Presidente da República, para elaboração de lei disEm obediência a dispositivo r6giinerita:l O Senhor Presidente esclarecf,
pondo sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecaque irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidcntc. Distribuídas as
nismos de formulação e aplicação".
cédulas, o Senhor Senador Arnon de Mello convida o Senhor Senador AfI•
REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 21 DE
fonso _Canlar'go- Pai'~f.fllrlCfonar como ·escnitinador.
Procedida a el,ição verifica-se o seguinte resultado:
AGOSTO DE 1979
Para Presidente:
Senador Roberto Saturnino . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 10 votos
Senador Jutahy Magalhães .................... H....... 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Passos Pôrto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 11 votos
Senador Milton Cabral ..............................• _. 1 voto
São declarados_ -~leitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Senadores Roberto Saturnino e Passos Pôrto.

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dezesseis hora~_ e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores senadores Arnon de Mello, Jutahy Magalhães, Milton
Cabral, José Lins, Evelãsio Vieira, Franco Montoro, Marcos Freire e os Senhores
Deputados Simão Sessin, Emídio Perondi, Menandro Minahim, Hermes Mace~
do, Jorge Vianna e lranildo Pereira, reúne-se a ComissãO Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Delegação Legislativa n• 3, de !979-CN, que "propõe delegação de poderes ao Se-
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nhor Presidente da República, para elaboração de lei dispondo sobre a Política Nacional do Meio. Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação".
Deixam de comparecer, por motivo justificaçlo, os Senhores Senadores
João Calmon, Eunice Michiles, Aderbal Jurema, Evandro Carreira e Deputados Oswaldo Coelho, Ruy Silva, Cardoso Fregapani, Pedro Faria e Léo Simões.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Arnon de Mello, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o senhOr PI-eSidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-PreSidente. -Distribuídas as
ct:dulas, o Senhor Senador Arnon de Mello convida o Senhor Deputado Jorge Vianna para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição,- verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Iranildo Pereira . , ....... ~~_H ·r·• •
12 votos
Em branco ··-·-·-·-~·-··~·~--~----·~·--···~·_,---···············
1 voto
Para Vlce-Presidente:
Deputado Simão Sessin ............., • _. ~· •. ·~ ~- .••..• _ 12 votos
Em branco ·····~~-.-~~--·-•"•-•r••··~~·~-·•····:··-~·····~·-~· 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Deputados Iranildo Pereira e SimãO Sessin.
Asswnindo a Presidência, o Senhor Deputado Iranildo Pereira, agradece,
em nome do Senhor Deputado Simão Sessin e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa, para relatar a matéria, o Senhor Senador
José Lins.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
H-· ,

.-.--. • • •

•

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nfil96, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.696, de 24 de se..
tembro de 1979, que "dispõe sobre a aplicação dos recursos atribufdos
à Compainha de Recursos Minerais- CPRM, na alinea "j" do item
11 do artigo 13 da Lei no 4.452, de 5 de novembro de 1964",
i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 17 DE
OUTUBRO DE 1979

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, pre-sentes os Senhores Senadores Arnon de Mello, Luiz Cavalcante, Alberto Silva, Affonso Camargo, Lenoir Vargas, Almir Pinto,-Bernardino Viana, Jorge
Kalume, Passos Pôrto, Gastão Müller e os Sen!!Qres Deputados Adroaldo
Campos, Antônio Ferreira, Simão Sessim e-Bclmiro Teixeir~ •. reúhe-se a Comissão Mista, incuníhida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 96, de
1979 (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.696, de 24 de setembro de:
1979, que "dispõe sObre a aplicação dos recursos atribuídos à Campainha de
Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM, na alíneaj do item II do artigo 13
da Lei n' 4.452, de 5 de novembro de 1964".
Deixam de comparecer, por motivo juStificado, o Senhor Senador Jutahy Magalhães e os Senhores Deputados Hélio Levy, Vilela de Magalhães,
Gomes da Silva, M3urício Fruei, Aécío Cunha, Ubaldino Meireles e Genésio
de Barros.
De acordo com o que preceitua-'?- Regimento Comum·, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senàdor Arnon de Mello que declara instalada a Comissão.
- -·
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 Senador Arnon de Mello convida o Senhor Senador Bernardino Viana para funcionar cOmo -escruiín".idor:---Procedida a eleição, verifica-se o seguinte 'reSultaéfÕ:
Para Presidente:
Deputado Adro a! do Campos .........•.............. 11 votos
Deputado Simão Sessim
.... , ............ -. -~ .... -.-. -.- ~-·- 1 voto
Para Vice-Presidente:
...... -.... -. .... ~ ... ·-A-·~ . . 10 votos
Deputado Antônio Ferreira
Deputado Belmiro Teixeira
....... ·-· .... ,___.,__,_. __ ,. ·-·-· ..
2 vOtos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senho_res Deputados Adroaldo Campos e Antônio Ferreira.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Adroaldo Campos agradece, em nome do Senhor Deputado Antônio Ferreira e no seu próprio a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Alberto Silva
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lída e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 104, de 1979
_ ( CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo à delfberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.698, de 3 de outubro de 1979, qqe "altera o limfte percentual fixado no anexo do
Decretowlei n9 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras providênw
cias".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 23 DE
OUTUBRO DE 1979
Aos vinte e três dias do nlês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Bernardino Viana, Alberto Silva, Aderbal Jurema, Alrnir Pinto, Lenoir Vargas, Passos Pôrto, José
Lins e os Senhores Deputados Sebastião Andrade, Saramago Pinheiro, Leorne Belém, Antônio Florêncio c: ISaac Newton, reúne-se a Comissão Mista, in~
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem no 104, de 1979 (CN}, do Senhor Presidente da República, su_bmetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nfil 1.698, de 3 de outubro de 1979, que .. altera o
limite fixado no Anexo do Decreto-lei n• 1.574, de 19 de setembro de )977, e
dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Affonso Camargo, Gastão MUller e os Senhores Deputados Victor Fontana, Marão Filho, Olivir Gabardo, Pedro Carola, Rafael Faraco e Adhernar Ghisi.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, 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 Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Almir Pii1to convida o Senhor Deputado Leorne
Belém para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte reSultado:
Para Presidente:
Deputado Saramago Pinheiro
Deputado António Florêncio

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Sebastião Andrade ............... ·-~ ...• ~... 10 votos
Deputado Isaac Newton
....-....• ~~~·~·········~·-···
2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice--Presidente os
Senhores Deputados Saramago Pinheiro e Sebastião Andrade.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Saramago Pinheiro agra~
dece, em nome do Senhor Deputado Sebastião Andrade e no seu próprio, a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jure-ma para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para constar, eu,
N adir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e_ vai à pUblicaÇào.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de exami~ar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
113, de 1979-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional Q texto do Decreto-lei n~'1.699, de
16 de Ôutubi-o de 1979, que ''dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos, no âmbito da Previdência Social, e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALÍZADA EM 6 DE
NOVEMBRO DE 1979.
Aos seis dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Se-
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nadores Lenoir Vargas, henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, José Lins, Affonso camargo, Murilo Badaró e Deputados Nílson Gibson, Ubaldino Meireli}S, Borges da Silveira e Nelson Morro,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sol?re a
mensagem n'? 113, de 1979-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo a deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.699,
de 16 de outubro de 1979, que udispõe sobre cancelamento e parcelamento de
débitos no âmbito da Previdência Social, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Eunice Michilles, Saldanha Derzi e Deputados Artenir
Werner, Maluly Netto, Rezende Monteiro, Diogo Nomura, Pedro Carolo,
Arnaldo Busato e Gióia Júnior.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir_)?into 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 Senhor Deputado Ubaldino Meireles para funcionar como escrutiilãôor.
pÇQcedida a eleição, verifiCa-se o 'seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Nelson Morro ............. ~................ 12 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson .. __ ....... _... __________ ____ _ 10 votos
Deputado Borges da Silveira .............. ·-· .•... ··--~·. 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Nelson Morro e Nilson Gibson.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Nelson Morro agradece
em nome do Senhor Deputado Nilson Gibson e no seu próprio a honra com
que foram destinguidos e designa o Senhor Senador Lenoir Vargas para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Elizabeth Gil Barbosa Vianna, As~istente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de mais membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir pareter sobre a Mensagem n9
114, de 1979.CN, do Senhor Presidente da República, submetendo a
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.700,
de 18 de outubro de !979, que "extingue o registro das Letras de
Câmbio e notas promiss6rias, e dá outras providências".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO); REALIZADA EM 6 DE
NOVEMBRO DE 1979.
Aos seis dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes ps Senhores Senadores Luiz Cavalcante,_ Vicente Vuolo, Aderbal Jurema,
Gastão Muller, Mendes Canale, Tarso Dutra, Jorge Kalume,Milton Cabral e
Deputados Antônio Mazurek, Evandro Ayres de Moura, Darcy Pozza e Arnaldo Schmitt Júnior, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n9 114, de 1979-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo a deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto~lei n9 1.700, de 18 de outubro de 1979, que "extingue o registro das
letras de câmbio e notas promissórias, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Arnon de Mello, Bernardino Viana, Lo manto Júnior e Deputados Rui Silva,
Evaldo Amaral, Feu Rosa, lgo Losso, Norton Macedo, Airon Rios e Alcídes
Franciscato.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Tarso Outra, que declara instalada a
Comissão.
Em obediência a dispositivo regifuental, o Senhor Presidentes esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas de votação, o Senhor Senador Tarso Outra convida o SenhOr Deputado Darcy Pozza para funcionar comO esc-rutinador.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jorge K alume . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Bernardino Viana . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 votos
Senador Vicente Vuolo ................. ~.............. 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente,
os Senhores Senadores Jorge Kalume e Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Jorge Kalume, agradece em
nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Igo Losso para realatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eliz~beth Gil Barbosa Vianna, Assistente da 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 Mensagem n9 115, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.701, de 18 de outubro de 1979, que "prorroga o prazo para destinação de recursos ao
PIN e ao PROTERRA".

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 8 DE
NOVEMBRO DE 1979
Aos oito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes
os Senhores Senadores Passos Pôrto~ Pedro Pedrossian, José Lins, Jutahy Ma~
galhães, Affonso C amargo~ Jorge Kalume, Raimundo Parente, Alberto Silva,
Almir Pinto e Deputados Afro Stefanini, Cristina Cortes, Milton Brandão,
Oswaldo Coelho, Paulo Ferraz e Stoess~l DOurado, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 115, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.701, de 18 de outubro de 1979,
que "prorroga o prazo para destinação de -recursos ao PIN e ao PROTER~
RA".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Canelas, Dinarte Mariz e Deputados Correia Lima, Nagib Haickel,
Victor Trovão, Amílcar de QueiroZ e Edson Vidigal.
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 irá pioceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Senador Jutahy
Magalhães para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presid~nte:
Deputado Milton Brandão·······~·-·-·····~-······-··~···· 10 votos
Deputado Paulo Ferraz ...... -.. , ......... ~ ...... _.. . . . • 2 votos
Para Vice~Presidente:
Deputado Stoessel Dourado ........• ~. . . . . . . . . . . . . • . . . . li votos
Deputado Oswaldo Coelho ... ,_ ... _--- __ .. ----.-- .... __ I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Deputados Milton Brandão e Stoessel Dourado.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado milton Brandão agradece
em nome do Senhor Deputado Stoessel Dourado e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para.rela~
tar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
N adir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vaí à publicação.
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

MESA

Líder
Jarbos Passarinho

Vlce-Lideres
Pre5idente

3•-Secretárlo

l1.1iz Viana (ARENA- BA)

lourivol Baptista (ARENA- SE)

Aloysio Chaves
Jose Uns
Aderbol Juremo
lamento Junior
Moacyr Dalla
Murilo Badoro
Saldanha Der:z:i

1•-Vice-Pre5ldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretárlo
LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA

Gostóo MUller (ARENA- MT)

2"-Vice-Ptesidento

Líder

Dinarte Mariz {ARENA- RN)

Paulo Brossord

Vlce-Líderes

1•-Secretárlo

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro Benevides
Orestes Querela
Pedra Simon
Roberto Saturnlno

Suplentes de Secretários

Alexondre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kalume (ARENA- ACl
Benedito Canelas (ARENA- MT)

2•-Sectetário
Gabriel Herme' (ARENA -

Panos Pôrto (ARENA- SE)

PA)

Titulares

COMISSOES
Diretor: Antônio Carlos de Nog1.1eira
local: Anexo 11 - Terreo
TelefoM: 223·6244 e 225·8505 - Ramais 193 e 257

1. Mendes Canale
2. Jose Lím

3. Eunice Michiles

COMISSÃO DO DfSTRITO FEDERAL ( 11 membros)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2 Albedo Silvo
3. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO

4. Vicente Vuolo

Presidente: Jesse Freire
Vice·Presidente: Lozoro Barboz.o

MOS

A) SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES

1. Evondro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Titulares
1. Jesse Freire

Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 225·8505 - Ramais 301 e 313

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Re1.1niôes: Terços-feiras, Os 10:00 horas
Local: Sala "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA (15 membros)
COMPOSIÇÃO

Tit1.1lares
1.
2.
3.
4.

Possas Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedro~sian
Jose Uns

1. Evelasio Vieira
2. leite Chov-es
3. Jose Richo

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Mogalh6es
2. Affonso (amargo
- -3. -João Colmon

MOS
1. Agenor Mario
2·. Amoral Pei,:oto

Assistente: Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quortas·feiras, Os 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

COMPOSIÇÀO
Presidente: Mendes Canele
Agenor Morio

Vice-Pre~idenht:

(CAR)

2. Jose Sarney
3.
4.
5.
6
7

Passos Põrto
Saldanha Derzi
Affonso Ca morg·o
Murilo Bodaro
Benedito Ferreiro

1.
2
3.
4.

Itamar f(onco
Lozaro Borbozo
Adalberto Seno
Mouro Benevides

Presidente: Henriq1.1e de Lo Rocque
19.\fice·Presideflle: Aloysio Choves
29·VIce·Presidenle: Hugo Ramos
Suplentes
ARENA
1. Henrique de lo Rocque
1. lenoir Vergas
2. Joôo Calmori
2. Helvidio Nunes
3. Jo~ Sarney
3 Almir Pinto
4. Milton Cabral
4. Aloysio Choves
5. Bernardino Viana
5. Aderbol Jurerno
6. Amon de Mello
6. Murilo Badoro
7. Moocyr Dal!a
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Parente
MOS
1. Cunho Limo
1 . Hugo Ramos
2. Tancredo Neves
2. Leite Chaves
3. Dirceu Cardoso
3. Lozoro Barbo:z:o
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montare

Suplenft"
ARENA
1. Jost
2. Tor>' DLt•r.
3. Be•·..-.-i .. • ,_- ~,,..,lc,s
4. M(' · ~j.jj,,,

MDB

(CCJ)

COMPOSIÇÀO
Presidente: Evelasio Vieira
Vice-Presidente: Leite Choves

(COF)

1. Henrique Sontillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvon Rocha

Assistente: Francisco G1Jilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas·feiros, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Ane,I(.O 11- Ramais 621 e 716

Titulares

As~istente:

Mario Heleno Bueno Brondõo - Ramal 305
Reuniões: Quortos·feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Clovis Bevilocquo" - Anexo li - Ramal 623

COMISSÃO DE ECONOMIA ( 11 membros)

(CE)

COMPOSIÇÃO
Presidertte: Teotõnio Vilela
Vice·Presidente: Roberto Soturnino
Titulares
1. Arnon de Mello
2. Bernardino Vion.o
3. Jose Lins
4. Jesse Freire
5. Milton Cobrai
6. Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante

Suplentes
ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MDB
1.
2.
3.
4.

Roberto Soturnino
Teotórrio Vilela
Morco5 Freire
Pedro Simon

1. Jose Richa
Oreste~ Querelo
3. Tancredo Neves-

2
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Assistente: Daniel Reis de Souza -

Ramal 675

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas

1. Franco Montara

local: Sala "Ruy Barbosa" -

2. Humberto Lucena
3. Joison Barreto

Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

MOS
1. Nelson Corn!fliro

2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jose Richo

2. Marcos Freire

(CEC)

(9 membros)

Assistente: teilo Leivos. Ferro Costa - Ramal .497
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
local: Sola "Clovis Bevilacquo" - Anexo IJ - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

MOS
1. Marcos Freire

1. Paulo Brossard

2. Mouro Benevides
3. leite Choves

5. Amoral Peixoto
6. Toncredo Neves
Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas

Presidente: João Colmon
Vice·Presidente: Jutahy Mogalhées
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.

local: Sola "Ruy Barbosa" COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suplentes
ARENA
1. Jos& Lim
2. Arnon de Mel! o
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossian

Joào Colmon
Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Choves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

COMPOSIÇÃO

MOS

1. Adalberto Sena
2. Evelasia Vieira
3. Franco Montoro

1.
2.
3.
4.

l, Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiros, Os 10:00 horas
Local: Sola "Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

COMPOSIÇÃO
Presidente: Cunha limo
Vice·Presidente: Tancredo Neves

MOB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnino

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Henrique de la Rocque
3. Jessfl Freire
4. Jose Sarney
5. Milton Cabral
6. Jose Guiomard

Raimundo Parente
Arnon de Mello
Lomanto Junior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amoral Furlon
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canele

lamento Junior
Almir Pinto
Alberto Silvo
Jose Guiomard

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derz1
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

(CR)

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

Presidente: Dirceu CordoKI
Vice-Presidente: Adalberto Sena
Titulares

3. Mendes Canele
(.. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

Paulo Brouard
Marcos Freire
lozaro Barbozo
José Richa

COMPOSIÇÃO

Titulares
1. Jorge Kalume

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Solo "Clovis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

2. Luiz Covakonte
3. Murilo Badaro
4. Benedito Ferreira

l . Hugo Ramos

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motto Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas
local: So_la "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 -

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -

(CSN)

Presidente, Jorge Kalume
Vice·Pre~idente: Mouro Benevides

Suplentes
ARENA
1. João Colmon
2. Murilo Badaro
3. José Sarney
MOS

MOS

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

I. Torso Outra

Cunho lima
Tohcrtido Neves
Roberto Soturnino
Amorat Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Senevides
7. Teotônio Vilela

Titulares

(5 membros)

2. Saldanha Derzi

l.
2.
3.
4.

Presidente, Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique Sontillo

MOS

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camorgo
2. João Calmon
3. Jutohy Magalhães

1. Gilvon Rocha
1. Jose Richo
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santil!o
2. Adalberto Seno
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas
3. Jaison Barreto
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gob. do Sr. Senador
João Basco - Ramal 484
Assistente: lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(Cf)

( 17 membros)

Titulares

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silvo
Titulares

Anexo 11 -Ramais 621e 716

(CME)

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

( 15 membros)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomord
MOB

1. Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Remos

1. Cunha Lima
2. Jaison Barreto

Assistente: lêdo ferreiro da Ro-cha - Ramal 31 2
Reuniões: Quartos·feíras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÀO OE LEGISLAÇÀO SOCIAL -

(CLS)

(9 membros)

Presidente, Tarso Outro
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
2~-Vice-Presidente: lamento Junior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vargos
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jesse Freire
Moacyr Dallo
Henrique de lo Rocque
ó. Aloysio Chaves

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
lamento Junior
Mendes Canale
Aderbal Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sorney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de lo Roc_uque
4. Jose Guiomard
S. Luiz Cavalcante
6.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evondro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares
1.
2.
3.
4.

Suplentes
ARENA
Raimundo Parente
1. Affonso Camargo
Henrique de la Rocque
2. Pedro Pedrossian
Bernardino Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto Silvo
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MO&

1 Evondro Corr&iro
2. Humberto LW(ena
3. tazoro Elorbo:ro

1.

5uplente~

Titulares
Oreste~

As~istenfe: ledo leivas Ferro Co~to -

B) SERVIÇO OE COM!SSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUt:RITO

Quercia

2. Evela5io V1eiro

ARENA

Ramal 497

Reuniões. Q,.dnfos·feiras, os 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbo1a'· - Ane~o 11 -Reunais 62l.e 716

Benedito Ferreiro
Vi(ente Vuolo
Pedro Pedrossian
4. Alfonso Comorgo

1. Passos Pôrto
2. Lomonto Junior
3. Alberto Silvo

Comi~sOes

1. Evondro Carreira

COM!SSÀO DE TRANSPORTES:- COMUNrCAÇCe.$
(7

2. lozaro Borbo:ta
3 O reste~ Querei o

(CT)

membros)

Temperarias

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo \1 - 1erreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporarios poro Proielos do Congresso Na cio·

MDB

E OBRAS PÚBLICAS -

Terça-feira 20 6157

o ai
2) Comissl!les Tempororios para Apreciaçdo de Vetos

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

3) Comissóes Espe(ials e de lnquerlto, e

4) Comissào Mista do Projeto de lei Orçamento ria (arl. 90 do

Regimenta Comum)
Assistente: lei\a leivas Ferro Cos'o - Ramo\ A97
Reuniões, Terços·feiras, Os 10:00 horas
local, Sol<;~ "Ruy Barbosa"- Anexo 11 Romoi~621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vke-PresJdenfe: Vicente Vuolo

Assistente~ de Comissões: Haro!do Pereira Fernandes - Ro·
mal 674: A!feu de Oliveira- Ramal 674; Clelde Maria B. F.
Cru: - Ramal 598; Mauro Lopes de So - Ramo[ 310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

""

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS

ASSISTENTE

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

lEI lA

10,QO
CLÓVIS BEVILÀCQUA
CAR.

Ramal-623

HORAS

QUINTA
C.F.

09,30

QUARTA

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Romai$- 621 e 716

C.C.J_

ClÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal- 623

GUilHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
lEI lA

C.E.e.

MARIA
HElENA

lQ,OO
C.A.

\0,30

CE.

Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C R. E.

Ramais- 621 e 716
ANEXO"B"
Ramal- 484

GUilHERME

RUY BARBOSA

Romois-·621 e716
CLÓVIS BEVIlÀCQUA
Ramal-623

c.s.

11 ,oo

12,00

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

FRANCISCO

LEI LA

SÉRGIO

RUY BARBOSA

FRANCISCO

Ramais- 621 e 716

lÊ DA

C.LS.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

lEI lA

C.R.

CLÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
THEREZA

DANIEl

11,00
C.M.E.

10,30

SERGIO

- -

RUY BARBOSA

ASSISTENTE

10,00
C.D.F.

RUY BARBOSA

SALAS
CLÓVIS BEVILÀCQUA
Ramal- 623

09,30

--

HORAS

-
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BRASfLIA- DF

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• 105, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 3. 763.075,36 (três
milhões, setecentos e sessenta e três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, 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$ 3.763.075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil,
setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Hábltação - BNH, destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais CECAP, 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, 20 de novembro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

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• 106, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
40,000,000.00 (quarentâ.milhões de dólares americanos), para financiar projetos prioritários do Estado.
Art. I• É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com outorga de garantia da União, operação de empréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas,
de principal, com grupo financiador a. ser indicado sob a orientação do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda,
para financiar os Projetas Integrados de Produção Agropecuária, e do Projeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense.
Art. 2• A operação de empréstimo realizar-se-ii nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política económicofinanceira do Governo Federal e o (fisposto na Lei Estadual n' 4.096, de 12 de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do
Estado do Maranhão, do dia 15 de outubro de 1979.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado. Federal, 20 de novembro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente.
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• SUMÁRIO
1- ATA DA 2W SESSÃO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1979
!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- Restituindo autógrafos de profetas de lei sancionados:
N• 265/79 (n' 474/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
32/79-CN, que autoriza a alienação; pela Superintendência do Desenvolvimento--da Amazônia (SUDAM), de bens imóveis de sua propriedade localizados na ârea de expansão urbana da cidade de Marabã, no Estado do
Pará, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9
6.722, de 19-11-79.)
N• 266/79 (n' 475/(9, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 73/79 (n• 1.697/79, na Câmara dos Deputados), que suprime o
art. 11 das Regras de Admissão de Agentes Consulares Estrangeiros no
Brasil, aprovadas pelo Decreto-lei n9 4.391, de 18-6-42. (Projeto que se
transformou na Lei n9 6.723, de 19-11-79.)
-Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência:
N• 267/79 (n' 477(79, na origem), referente à escolha do Sr. Marcelo
Raffaelli, Ministro de Primeira Classe, da Carr~ira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa do
Marfim.
1.2.2- Parecer
-Referente à seguinte fnatérla
Projeto de Lei do Senado n9 258f79~DF, que estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o Exercfcio Financeiro de 1980. (Redação finaL)
).2.3- Expediente recebido
-Lista n' 8, de 1979
1.2.4- Leitura de Mensagem

Encaminhada pelo povo polonês às nações e parlamentos do mundo,
em prol da consolidação da paz mundial, por ocasião do 409 aniversário
da eclosão da II Guerra Mundial.
(.2.5- Fala da Presidência
Expediente dirigido pela Presidência da Casa, ao Sr. Presidente da
Dieta da República Popular da Polônia, e-m atenção à mensagem anteriormente lida.
).2.6- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -75• aniversãrio da fundação
da Revista Forense.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Clima que presidiu,
na presente sessão legislativa, as relações entre os poderes Executivo e Legislativo.
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Carta do General João Batista Tubino, refutando trecho de discurso proferido na sessão de 26 de setembro último, pelo Senador Henrique Santillo, por conter inverdades
atribuídas a S. Ex•
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Discurso do Consultor-Geral
do Senado, Dr. Paulo Figueiredo, na solenidade alusiva ao "Dia da Bandeira'', realizada à frente do Palãc\o do Congresso Nacional.
1.2.7- Comunicação da Presidência
-Referente ao recebimento dos ofícios n9s S-38e S-39, de 1979, respectivamente, dos Governadores-âos Estados_do Piapí e Cearã, solicitando autorização do Senado Federal para realizarem operação de empréstimo externo, para os fins que especificam.
1.2.8- Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n9 348/79, de autoria do Sr. José Lins e outros Srs. Senadores, ciue faculta a ·todos os .. atuais contribuintes" do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, ex vi art. 41, alínea a, do seu
Regimento Básico, o direito de inscrição como associado do IPC, e dá outras providências.
-------~---~----

Projeto de Lei do Senado n9 349/79, de autoria do Sr. Nelson Carneiro, que dá direito ao marido de segurada à assistência médica.
Projeto de Lei do Senado n• 350/79, de autoiia do Sr. Orestes Quêrcia, que revoga dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
1.2.9- Requerimento
N9 512/79, de autoria do Sr. Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 09 80/77..
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n9 116/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 106.407.363,00 {cento e seis
milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três cru:leiros) o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem da palavra
no encaminhamento da votação os Srs. Dirceu Cardoso, José Lins e Mar~
cos Freire. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Lei da Câmara n• 23/79 (n' 1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candida~
tos, em concursos públicos. Discussão encerrada, após usarem da palavra
os Srs. Dirceu Cardoso e Humberto Lucena, voltando a matéria às cernis·
sões competentes, em virtude do rec_ebimento de emenda de plenário.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 6/79 (n• 2/79, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação
Marítima, celebrado em Brasília, a 23 de maio de 1978, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa.
Aprovado o substitutivo oferecido pela Comissão de Relações Exteriores.
À Comissão de Redação para redigir o vencido o turno suplementar.
-Projeto de Resolução n9 126/79, que autoriza o Departamento de
Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto- DURSARP, a contratar
operação de crédito_ no valor de Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões,
quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centa..
vos). Discussão encerrada após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
Aprovado, à Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n9 127/79, que autori~a a Prefeitura Munici..
pai de Piquerobi (SP) a elevar em Crl 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois cen..
ta vos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, à Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução n9 129/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR) a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis
milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, à Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n"' 130/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxeré (SC) a elevar em Cr$ 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e trin_ta_ e:_dois mil e oitocentos CrJ.Izeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado, à Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n• 131/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, Aprovado, à Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 139/79, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Maceió (AL_) a realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) para ser aplicado no programa de infra-estrutura de serviços básicos do Município. Aprovado, à Co~
missão de Redação. -Projeto de Lei do Senado n"' 80/78, de autoria do Sr. Seilador
Orestes Quércia, que altera dispositivo do vigente Código de Processo Ci..
vil (Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973). Aprovado o substitutivo da Comissão de Constituição e J~stiça. Â Comissão de Redação, para redigir o
vencido para o 2~? turno regirriental.
- Projeto de Lei do Sen"!,4o n~ 71/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que restabelece a autonomia dos Sindicatos de Estiva..
dores na distribuição dos encarregados de direção e chefia nos serviços de
carga e descarga, revogando o art. 18 do Decreto-lei fi9 5, de 4 de abril de
1966. Aprovado, em 19 turno.
-Projeto de Lei do Senado n• 125/79, de autoria do Sr. Senador
Gastão Müller, que altera a Lei n"' 5.988, de 14 de dezembro de 1973 que regula os direitos autOr-ais dá outras providências. AprOvado, em 19
turno.
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-Projeto de lei do SenadO-..n~' 129/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro. que acrescenta parágrafo aO art.- 225- da Consolidação
das Leis do Trabalho, para disciplinar a prorrogação da jornada de traba~
lho dos bancários. Aprovado o substitutivo da Comissão de- Legislação
Social. À ComíSsão de Redação, para -redigir o vencido para o 2~' turno regimental.

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
Rcdações finaiS dos Projetas de Resolução n~'s 116, 126,127, 129, 130,
131 e 139, de 1979, constante da Ordem do Di<i da presente sessão. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n~'~ 513 a 519, de 1979. Ã promulgação.

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR AGENOR MARIA- A inflação e suas implicações na
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Presidente do Sindicato dos Corretores de_ Imóveis do Município do Rio
de Janeiro, referente ao possível aumento do Imposto Sobre Serviços JSS.

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- Realização d-e eleições sunos f\.:1 unicípios b_aianos de Souto Soares e Valença.

plemen~ta~es

SENADOR GASTÀO MVLLER- Reformulação partidâria.
SENADOR JORGE KALI./ME- Necrológio do ex-Senador Eduardo Assrnar e de Lauro Fontes.
!.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DCfDIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR

vida dos assalariados.

Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 19-11-79.

SENADOR ORESTES QUERCIA- Reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 18-11-79, abordando o problema
do menor abandonado na cidade de São Paulo.

3- RETIFICACÃO

SENADOR NELSON CARNEIRO- Projeto de lei de autoria de S.
Ex', em tramitaÇãO na Câmara d_os -DepUtados, destinando reCursos da
Loteria Exportiva para o amparo ao rnenot abandonado. Memorial do
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A ta da 191 • sessão, realizada em 25-10-79

4- MESA DIRETORA

5- LIDERES E -V ICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

ATA DA 21P SESSÃO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
PRESIDil:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL HERMES E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
.
José Guiomard- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa --Henrique
de La Rocque - Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvldio Nunes Mauro Benevides- Agenor Maria -Cunha Lima - Humberto Lucena Aderbal Jurema- Marcos Freire-- Nilo Coelho ~-Arnon de Mello- Luiz
Cavalcante - Teotónio Vilela- Lourival Baptista - Luiz Viana - Dirceu
Cardoso- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Lázaro Barboza- Benedi~
to Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Saldanha Derzi- Evelásio
Vieira - Lenoir Vargas - Tarso Outra.

fazer, do Senhor Marcelo Raffaelli, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para _exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa do Marfim, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nfil
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Marcelo Raffaelli, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 19 de novembro de 1979. -João Figueiredo.

INFORMAÇÃO
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 'curriculum vitae:
aberta a sessão.
Embaixador Marcelo Raffaelli.
O Sr. !"'-Secretário procederá à leitura do Expediente.
Nascido no Rio de J aneíro, Rio de .1 aneiro, cm 9 de outubro de
é lido o seguinte
1929.

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 265/79 (n•474/79, na origem), de 19 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 32, de 1979-CN, que autoriza a alienação, pela Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUOAM), de bens imóveis de sua propriednde, localizados na área de expansão urbana da cidade de Marabâ, no Estadi) do Parã, e dâ outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n< 6.722, de 19 de novembro de 1979).
N• 266(79 (n• 475/79, na origem), de 19 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 73, de I 979 (n' 1.697/79, na Casa de origem), que suprime o art. II das Regras de Admissão de Agentes Consulares Estrangeiros no
Brasil, aprovadas pelo Decreto-lei n' 4.391, de 18 de junho de 1942. (Projeto
que se transformou na Lei n• 6.723, de 19 de novembro de 1979).

1',.1ENSAGEJ\.1
Do Sr. Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para ct1rgo cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
MENSAGEM N' 267, DE 1979
( •' 477/79, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo

Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, 1953.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto Rio
Branco, 1953.
·
·
Curso de APerfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio Branco, 1954.
Estágio na Organização das Nações Unidas e na Organização
dos Estados Americanos, 1954.
Cônsul de Terceira Classe, 9 de maio de 1953.
Segundo-Secretário, antigUidade, 9 de junho de 1960.
Primeiro-Secretário, merecimento, 15 de outubro de 1964.
Conselheiro, título, 9 de outubro de 1969.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de maio de 1972.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de novembro de

!977.-

-

Assistente do Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 1963/64.
Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1971/72.
Chefe da Divisão de Politica Comercial, I 972/73.
Chefe do Departamento da África, Ásia e Oceania, 1977/78.
Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1978/79. -Caracas, Terceiro-Secretãrio, 1955/57.
Caracas;· Encarregado de Negócios, 1955 e 1956.
Amsterdam, Vice-Cônsul, 1957/59.
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Nova Iorque, ONU, Terceiro-Secretário, 1959/60.
Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretário, 1960/62.
Washington, Segundo-Secretário, 1964.
Washington, Primeiro-Secretário, 1964/68.
Montevidéu, ALALC, Primeiro-Secretário, 1968/69.
Montevidéu, ALALC, Conselheiro, 1969/70.
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1968, 1969 e
1970.
Londres, Ministro-ConselheirO, 1973/76.
XIV, XV e XVI Sessões da Assembléia-Geral da ONU, Nova
Iorque, 1959, 1960 e 1961 (Membro).
IV Sessão Especial de Emergência da Assembléia-Geral da
ONU, Nova Iorque, 1960 (Membro).
Comissão de Desarmamento daQNU, Nova Iorque, 1960
(Membro).
XXIX, XXXI e XXXIll Sessões do ECOSOC, Nova Iorque,
1960, 1961 e 1962.
Ili Sessão Especial da Assembléia-Geral da ONU, Npva Iorque, 1961 (Membro).
Comissão- do Sudoeste Africano, .ONU, 1961 (Representantesubstituto).
Conferência Negociadora do Convênio Internacional do Cacau
a longo prazo (ONU), Genebra, 1963 (Assessor).
Negociações de Acordos Bilaterais s.obre C_ompromissos Brasileiros no Exterior, Paris, 1964 (Membro).
II e III Sessões do GrupO de Peritos_ Governamentais sobre Financiamento Suplementar, Conferência da UNCTAD, Genebra,
1967 (Representante).
Sessão do Comitê de Invisíveis e Financiamentó relacionado
com o COmércio, UNCTAD, Nova Iorque, 1967 (Chefe da Delegação).

Novembro de 1979

Negociações sobre _Investimentos Priva,dos com a República
Federal da Alemanha, 1963 e 1964.
Grupo de Trabalho sobre a Política Cafeeira, 1964 (Membro).
Vll Reunião da CEBAC, 1971 (Delegado).
Conversações sobre·P.Sca com os EUA, 1971 (Delegado).
Negociações sobre Acordos de Pesca, 1971 e 1972 (Membro).
Conselho Deliberativo do IAA, 1971/72 (Representante do
Ministério das Relações Exteriores).
CóilliS:Sãc,--de Seguros de Crédito à Exportação, 1972 e 1973.
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem

do Liberador, Cavaleiro, Venezuela.
do Mérito, Cruz do Mérito, RFA.
do Rio aranco, Comendador.
Real Vitoriana, Coni.endador, Reino Unido.

O Embaixador Marcelo Raffaelli se encontra nesta data no exercicio de
suas funções de Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos do Ministério das Relações Exteriores.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 14 de novembro de 1979.
Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

PARECER
(*) PARECER

N•

1.048, DE 1979

Da Comissão do Distrito Federal, Redação Final do Projeto de
Lei do Senado n~' 258, _de 1979-DF, que "estima a Receita e fixa a
Despesa -do Distr~to Federal para 4? ~xercício Financeiro de 1980".
Relator. Senador ÃffonSo Camargo
A Comissão do Distrito Federal apresenta, em anexo, a Redação Final
do Projeto de Lei do Senado n~' 258, de 1979-DF, qqe _'"estima a Receita e fixa
a Despesa do Distrito F6deral parã Q- exercício financeiro de 1980".
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Lázaro Barboza, Presidente em exercício.- Affonso Camargo, Relator..;_ Adalberto Sena- Saldanha Derzi - Itamar Franco ~ Murilo Badarô.

Reuniãô do BIRD, Washington, 1967 (Representante).
11 Cónferência da UNCTAD, Nova Delhi, 1968 (Delegado).
Reunião da CECLA, Buenos Aires, 1970 (Membro).
XVII Assembléia-Geral da Aliança dos Produtores de Cacau,
EXPEDIENTE RECEBIDO
Lagos, 1971 (Chefe).
LISTA N• 8, DE 1979
. 21' Período das Consultas patrocinadas pela UNCTAD, entre
EM 20 DE NOVEMBRO DE 1979
países produtores e países consumidores, com vistas à NegociaçãO
Comunicações sobre eleição e posse:
de um Acordo Internacional_ do Cac~u. Genebra, 1972 (Chefe).
-da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poxoreu Primeira Parte da Conferência da ONU sobre Cacau, Genebra,
MT;
1972 (Chefe).
-da Diretoria do Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva
XIV Reunião da CECLA, Santiago, 1972 (Chefe).
Segunda Parte da Conferência~da_QNU sobre Cacau, Gc,mebra, de Minério do Estado do Parâ;
-- -___::_-:-da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nazaré da Mata-1972 (Chefe).
PE;
XV Reunião da CECLA, México, 1973 (Subchefe).
-do _Conselho Diretor da Casa do gstudante de Engenharia Industrial,
Série de Reuniões do Grupo 'de Trabalho sobre Comércio de
do Município cte Rio Grande - RS;
Têxteis, GATT, Genebra, 1973 (Chefe).
-do Sr. Jesuino Ruy Júnior_, ç;om~nicand9 sua _eleição para o cargo de
Conferência Internacional sobre Poluição Marinha, Londres,
prefeito-mirim d-a cidade de Salto-SP;
1973 (Chefe).
-da DiretOria da Assocíação Brasileira de Ensino de Serviço Social
VIII Sessão da Assembléia da IMco: Londres, 1973 (Chefe).
i' Sessão do Comitê de Proteçã:d.àtf Meio Ambiente Marinho, ABESS, de Aracajú-5E;
Manifestações sobre projetos:
IMCO, Londres, 1974 (Chefe).
-da Associação dos Técnioos em Radiologia do Distrito Federal, soli5' Sessão Extraordinária da Assembléia da IMCO,_Londres,
citando a aprovação do Projeto de Lei da_ Câmara n~' 26/78;
1974 (Chefe).
-da Federação das lnd_úst_rias do Estado de Minas Gerais,
Conferência Internacional sobre Salvaguarda da Vida Humana
manifestando-se pela rejeição do Projeto de lei do Senado n~' 66/79;
no Mar, Londres, 1974 (Chefe).
--da Confederação Nacional da lndústria-RJ, expondo o seu ponto de
XXIII Assembléia-Geral da Aliança dos Produtores de Cacau,
vista cOntrário ao Projeto de Lei do Senado _nl' 140/79 e ao Projeto de Lei da
lbadan, 1974 (Chefe).
2•, 3', 4' e 5• Sessões do _Conselho Internacional do Cacau, Câmara n• 68/79;
-da Câmara Municlpal de Porto Alegre-RS; manifestando o seu apoio
OIC, Londres, 1974 e 1975 (Chefe).
Conferência Negociadora do Segundo Acordo Internacional ao Projeto de Lei da Câmara n9. 100/79;
-da Câmara Municipal de Araraquara-SP, pela aprovação da Prodo Cacau, Genebra, 1975 (Chefe).
XXXVII Sessão cio Conselho da IMCO, Londres, 1976 (Che- póst.a-·de Emenda à ConstíüiiÇão n9 35/79;
-da Câiriara Munici"pal de Presidente Prudente-s?, solicitando urgênfe).
Reunião do Comitê Têxtil d_o_GA TI para a revisão do Acordo cia na aprovação do Projeto de Lei do Senado n~' 62/77;
sobre Coffiérció Internacional d_e Têxteis, Genebra, 1976 (Chefe).
- ....:... da AssOcfãÇão dos Advogados de São Paulo, apresentando sugestões
ConferênCia das Nações Unidas sobre Açúcar, Genebra, 1977 ao Projeto de Lei do Senado n9 346/78;
(Subchefe).
-da Federação das_ Indústrias do Estado d~ São Paulo, manifestandoVIl I Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da ·se pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nl' 44(79;
OEA, Washington, 1978 (Delegado).
~ -do Sindicato da Indústria da Energia Hidroelétrica no Estado de São
- Pauto, tecendo considerações sobre o Projeto de Lei do Senado n9 164}79.
Comissão de Estudo da Ori_enfação do Brasil em matéria de Di("'} Serâ publicado em Suplemento 11 presente edição
reito do Mar, 1963 (Membro).
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Diversos:
Neste quadragésimo aniversário do rebentar da II Guerra Mundial, nós
-da Assemblêia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, mani- declaramos ao mundo inteiro que a linguagem dos canhões não resolverá os
festando o seu ponto de vista contrârio à-iristitulçãO do voto distrital no Brasil; problemas que hoje atormentam a humanidade.
-da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, manifestando
Todas as nações, todos os parlamentos, todos os governos, são detento·
sua posição contrária- a qUalquer medida que venha a SC:r tomada pelas auto· res da responsabilidade históricã do futuro do globo terrestre, das novas gerações que devem crescer no respeito mútuo, com a convieção de que a paz
rídades, com relação à taxação de herança;
constituí o valor supremo. A Declaração da ONU sobre a educação para a
- da Câmara Municipal de Guararapes-SP, solicitando providências, paz, adotada por iniciativa polonesa, deveria servir para este fun.
no sentido de que seja elevado para um salá.rio mínimO regional 0 valor do be-':1~!1- o mundo deveria entrar no sêculo XXI com a certeza do seu futuro pacído previdenciãrio;
fico,- sem receio dos tempos vindouros.
-da Câmara Municipal de Caxias do Sui-RS, solicitando a apresenNa Europa, os canhões mantêm-se silenciosos desde hâ quase 35 anos. O
tação de emenda constitucional visando a elimina9ão dos prazos estabeleci~ reconhecimento da intangibilidade das realidades políticas e territoriais
dos para deliberação obrigatória dos processos oriundos de parte do Executivo; encontra-se na base da ordem pacífica no nosso -continente. Sobre essa base
-da Câmara Municipal de Porto Alegre-RS, para que seja aumenta- foi criada a grande carta da paz- a Ata Final da CSCE. Apelamos para a
do o número de cadeiras nas Câmaras de Vereadores das Capitais;
sua aplicação total e conseqüente.
-da Câmara Municipal de Bento de Abreu-SP, solicitando a criação
A liberdade, ajustiça social, a realização dos direitos do homem e a iodede novos cursos de Oficial de Farmãcia, em todo Território Nacional;
pendência dos povos, a coexistência pacífica entre Estados de diferentes siste- da Câmara Municipal de Bilac-SP, solicitando providências no sen- mas e a integridade de suas fronteiras- tais são os princípios que permitem
tido de que seja elevado para um salârio mínimo regional-o Valor do amparo pre- eliminar as causas dos conflitos armados.
videnciârio;
Apelamos para a libertação do mundo da ameaça de uma catâstrofe nu- da Câmara Municipal de Birigui-SP, solicitando a elevação do valor clear.
do amparo previdenciário para um salário infit'imo regional;
_
Saudamos com -satiSfação e esperança todas as iniciativas e os acordos
-da Câmara Municipal de Catanduva-SP, solicitando explicações da pacíficos, dos quais ressaltamos em especial o acordo SALT 2, assinado ultiTELESP sobre as cantantes e contínuas falhas na cobrança das contas telefô- mamente, e dele todas as nações esperam uma pronta ratificação.
nicas;
Ajamos com vista à extinção dos focos de tensão no mundo. à liquidação
-da Câmara Municipal de Guaratirlguetâ-SP, solicitando à classe das sequelas do racismo-, do neo-colonialismo, da opressão nacional, da viapolítica maior atc:~ilção às áreas econômicas e sociã.is do País;
lação dos direitos humatios elementares, dentre os quais e acima de todos, o
- da Câmara- M-unicipal de Leme-SP, solicitand~ a criação de novos direito de viver em paz.
cursos de Oficial de Farmãcia, em todo o Território Nacional;
Apoiemos os esforços no sentido de fazer parar a corrida armamentista,
-da Câmara :Municipal-de MatãO-SP, solicitando a instalação de um da não-disseminação das armãs nucleares, da introdução da interdição total
posto de assistência do INPS, naquela cidade;
de armas de destruição maciça e da passagem ao desarmamento universal e
-da Câmara Municipal de Osasco-SP, solicitando a instalação do completo, sob um controle internacional eficaz.
Curso âe Oficial de Farmãcia, naquele município;
Apelamos para ãs populações, para os parlamentos, para todos os ho- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando que mens de boa vontade: por meio de um esforço comum, asseguremos à h umasejam prestigiados e acelerados os trabalhos da Comissão Pa!Iamentar de ln- nidade um futuro em segurança. Que uma paz universal e duradoura una as
quérito que investiga os Problemas relativos ao desenvolvimento e à expio- nações, os Estados e os continentesl
ração da Amazônia;
Gdaósk, I de setembro de 1979
-da Câmara Municipal de São Siinão-SP, solicitando a criação de novos cursos de Oficiais de Farmácia em todo o Território Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em atenção à mensagem lida
pelo Sr. PrimCiro Secretário, a Presidência comunica ao Plenário que, em expediente
dirigido ao Sr. Stanislaw Gucwa, Presidente da Dieta da República
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publiPopular da Polônía, expressou a sua sincera acolhida pelo Parlamento Brasicação.
leiro que, como órgão representativo do pensamento e das aspirações do nosSobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
so povo, sempre esteve ligado aos esforços de Paz e harmoniosa convivência
~ lida a seguinte
entre os povos e as nações, sentimento que, por mais de uma vez, teve oportu~
nidade de demonstrar, em graves momentos da heróica história da nação poMENSAGEM DO POVO POLONtS ÀS
lonesa.
NAÇOES E PARLAMENTOS DO MUNDO
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos.
Neste 4{)9 aniversârio da eclosão da II Guerra Mundial, nós nos dirigimos
Concedo ã palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
às nações e aos parlamentos, apelamos para os corações e os espíritos dos homens do mundo inteiro, a fim de que, pela sua ação, eles impeçam a repetição
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur·
da infelicidade imensa que a guerra traz consigo. A última guerra ffi:Undial so.) -- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ceifou mais de 50 milhões de seres -humanos, tornoU órfãos e inválidos cerca
de 100 milhões, destruiu a experiência Ácumulada ao longo de gerações.
O corrente ano de 1979 marca, para as letras e a literatura jurídica do
Atualmente, nesta era das armas nucleares, uma guerra seria ainda mais País, fato de singular importância: 75 anos de vida da instituição .. Revista
monstruosa e poderia aniquilar toda a civilização.
Forense".
O povo polonês tem um direito moral espfú:ífico de repetir hoje, com
uma força muito particular, o apelo:
Jamais uma nova guerra t
Foi -em Westerplatte que os soldados poloneses, na manhã do dia I de se~
ternbro de 1939, repeliram, antes que quaisquer outros, o ataque das tropas
de Hitler do III Reich, que desencadearam a II Guerra Mundial. -~em levar
em conta as forças desiguais, o povo polonês opôs-se à agressão, consciente
do perigo que ela comportava, não apenas para a nossa Pátria mas também
para toda a humanidade.

Fundada em 1904, pelos eminentes Juristas Mendes Pimentel e Estevão
Pinto, para ser um peri6dico capaz de divulgar a legislação, bem como os estudos e decisões decorrentes de sua aplicação, a Revista Forense, em 1936,
para melhor cumprir seus objetivos, transfer~u-se para a -Cidade do Rio de Janeiro e ampliOu seus horizontes, cuidando igualmente da tarefa de editar,jun~
tamente com a Revista, obras jurídicas de carãter didático, científico, históricO e jurisdicional, que Viessem enriquecer o patrimônio cUltural do nosso povo.
O Sr. Lenolr Vargas (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um aparte?

O nosso apelo para a consolidação da paz, para o desafmamento, para
O Sr. Dirceu Cardoso (MD_.B- ES)- Permite V. Ex• um aparte?
impedir os conflitos armados, ê-nos ditado pela recordação do sacrificio dos
O
SR. LOÜRIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com o maior praseis milhões de cidadãos do nosso pais que pereceram ou foram assassinados
zer, eminente Senador Lenoir Vargas. Logo após concederei o aparte a V.
no decorrer da II Guerra Mundial; ele é ditado pela lembrança do tributo de
Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso.
sangue derramado pelos soldados poloneses em todas as frentes de luta contra o Hitlerismo, pela recordação do destino trágico da população civil, bruO Sr. Lenolr Vargas (ARENA- SC)- Nobre Senador Lourival Baptalmente assassinada nos campos de morte nazistas, nas ruas das cidades e tista, V. Ex• está a registrar uma efeméride muito gráfa sobretudo àqueles que
militam na advocacia no interior do País. É que a Revista Forense, uma tradas aldeias.
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dição nas letras jurídicas, constitui-se num inStrumento quase indispensável
para a prática da advocacia, como disse antes, sobretudo do interior do País.
De modo que quero também trazer a minha homenagem à Revista Forense,
associando-me às manifestações que V. Ex•, em boa hora e tão adequadamente, está a faZer nó Senado ela República, quando lembra também o nome
do nosso eminente co_lega e grande figura das letras jurídicas, que é o Minis~
tro Bilac Pinto.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Muito grato, eminente Senador Lenoir Vargas. V. Ex• que é um grande jurista, e um grande
advogado, com muito brilho, co_m muito _entusiasmo, veio, com o seu aparte,
dar apoio ao nosso pronuncian1ento, distacan-d_O- a figura marcante do exMinistro Bilac Pinto, que foi nosso càlega na Câmara dos Deputados.
Ouço com muito prazer o eminente Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -ES) -Nobre Senador Lourival Baptista. V. Ex• presta, em nome do Senado, posso afirmar sem medo de estar
avançando uma posição nossa, uma-homenagem a uma revista que tem prestado relevantíssimos serviços aos advogados, aos juristas, e a todos aqueles
que estudam os problemas instituciOOaiS de nosso País. Quero crer, nobre Senador que aos advogados, aos jovens advogados, aos acadêmicos, aos estudiosos, o relevo, o serviço inestiiilâvel que a Revista Forense presta ê incalcu~
lável. Só aqueles que, como eu, mourejaram nas triças e futriCas do Direito no
interior do País é que vêem, naquele repositório amplo de doutrinas, de julgamentos) de jurisprudência, de tudo enfim, da vida jurídica brasileira, é que
podem reconhecer o valor imenso da Revista Forense, que tem, na sua di~
reção, um homem público, que dignificou tanto o Parlamento b~asileiro. Fui
membro da Mesa que teve como Presidente Bilac Pinto. E sei, no dia a dia em
que tomamos parte das suas decisões sábias, duras e vigorosas, o quanto representa de dignidade, de sabedoria, de caráter e de patriotismo, esse grande
vulto que enalteceu o Parlamento nacional, que foi o antigo Deputado Bilac
Pinto. Hoje ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, continuou a sua trajetória prestando serviços inestimáveis ao Direito e ao Brasil. Solidarizo-me
com V. Ex• por esta justa homenagem prestada a uma revista que todo brasileiro deve ler. Nobre Senador, quase toda semana eu compulso os seus volu~
mes de minha estan~e de livros, buscando aí os caminhos, a direção, a orientação, para o meu caminhar. Era o que tinha a dizer.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA {ARENA- SE)- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Dirceu Cardoso, por esse depoimento que dá. Depoi~
menta sincero e honesto a respeito da Revista Forense. Essa revista que V. Ex•
salienta presta relevantes serviços aos advogados, aos estudantes, aos homens
cultores do Direito é, também, a sua palavra a respeito deste homem de bem,
probo, culto, íntegro e, podemos dizer, homem que honra a cultura nacional,
o emérito Professor que é o ex-Ministro Bilac Pinto e que foi nosso colega na
Câmara dós Deputados e que, com muito brilho, dirige a Revista __forense.
Sou muito grato a V. Ex•, eminente Senador Dirceu Cardoso, pelo seu
aparte que muito honra o meu pronunciamento
Concedo o aparte ao eminerite Senador Henrique de La Rocque.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Senador Lourival Baptista, V. Ex' faz hoje como temátiç:.a _do pronunciamento que está a
fazer, a Revista Forense. Essa revista~ que tantos serviços tem prestado, sobretudo àqueles que do Direito fazem à própria vida, que sobre a sua constante
mutação vivem examinando-as, para em dia estar com a evolução da Iegís~
lação não só brasileira, mas da legislação iriternacional, V. Ex• sabe, como
nós outros, o quanto significa neste éontexfo -de literatura jurídica a Revista
Forense. E falar da Revista Forense, não há como fazê-lo, sem uma referência
muito especial ao ex~Deputado Bilac Pinto, que foi Presidente da Câmara dos
Deputados. S. Ex• deu muito da sua vida e continua a fazê-lo, dando àquele
receptáculo de urna cultura sempre renovada, que é a sua revista, um sentido
de conhecimento global dessa ciência, que eu costumo dizer que não pode ser
estática, rrias que é estruturalmente dinâmica. Senador Lourival Baptista, no
dia em que o DireitO estagnar, i:lo dia em que parar, no dia em que se cansar,
no dia em que aqueles que o amam e fazem do seu exercício a sua própria vida, não se iluda de que a civilização estará no seu fim. A lei nada maís é do
que a solução para os problemas constatados no dia a dia da vivência huma~
na. E é isto, no terreno do Direito que faz a Revista Forense.
V. Ex• lá encontra o Direito estarripado nos artigos nela publicados, na
sua gama de variação a mais diversificada. Felicito V. Ex' no momento em
que se congratula, pelos 75 anos de existência desta Revista, por mais um
tempo vivido por esta Revista, assinalando - e o faz muito bem - a figur~
do grande Jurista que, depois de ocl.!par com muita dignidade e muito saber o
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, recolheu-se à solidão da sua
casa - digo solidão, porque os magistrados, quando deixam os seus Tribu-
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nais, costumam dizer que vão para a solidão porque o amam muito. E Bilac
Pinto, sem dúvida, tendo amado sobremaneira a _Corte Suprema brasileira,
dela há de se recordar com uma profunda saudade, que não tem, de forma alguma, maneira de se separar do sentido verdadeiro que dá o Dicionário à palavra solidão.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA {ARENA- SE)- Sou muito grato a
V. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, pelo seu aparte, que muito nos sensibiliza. V. Ex• que é um renomado jurista, um cultor do Direito,
bem expressou o grande serviço que presta a Revista Forense ao País e aos how
mens do Direito, dando justo destaque à personalidade deste extraordinário
homem público, deste grande brasileiro que é o Ministro Bilac Pinto, que,
com a sua cultura, honra o nosso- País.
Muito gra-~o a V. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, pelo
seu aparte que também muito enriquece o nosso pronunciamento.
Esse notável esforço contou e conta com o apoio e dedicação de uma
plêiade de jurisconsultos, professores, magistrados, advogados e publicistas,
sob a díreção do eminente Mestre e Ministro Bilac Pinto. Ele tem sido e há de
ser por muito tempo, assim Deus o permita, o nervo e o cora-ção dessa grande
obra de desenvolvimento cultural do povo brasileiro, que é a Revista Forense.
Dentre os fatores capazes de permitir a plena realização do povo- brasileiro,
destaca-se aquele da difusão da boa leitura.
A Revista Forense, nesses anos, tem sido um mecanismo eficaz na pro~
moção e no desenvolvimento da cultura jurídica brasileir.a.
Por tudo isso, Sr. Presidente, desejo, fazendo este registro, dirigir ao· Mi~
nistro Bilac Pinto e aos seus companheiros, a palavra de reconhecimento pela
obra que realizaram durante três quartos _de século.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador
Hent:l.que de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. i.ê o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Não podemos ver encerrada a presente Legislatura sem comentar o clima que presidiu este ano as relações entre os poderes Executivo e Legislativo.
Os projetes que recebemos da Presidência da República, alguns de capital importância para a vida nacional, receberam as contribuições do CongressO; -algumas altamente polêmicas e, conseqüentemente, de tramitação passionalizada, no sentido de aperfeiçoã~los antes que se convertessem em diplomas legais. O poder parlamentar pôde, desta forma, dar desempenho em certas
oportunidades com o desagrado marcante da Oposição a sua missão de órgão
representativo da soberania popular, sem que fosse considerado insólito esse
desempenho. Este cremos ser um dos sintomas mais significativos da ressureição da nossa consciência pclítica: a possibilidade da discussão tantas vezes
virulenta da problemática examinada. No atual Governo, o Legislativo tem
reconhecida e acatada a sua faculdade de extravasar no debate das leis o
timbre de sua independência em momentos de conflito com o Executivo por
parte da miriotia, cOmo é oda boa norma republicana. Se na trilha que seguimos, anunciadora da normalização constitucional, cabe saudar o espírito democrátiCo do Presidente da República) justo serã dizer que esse espírito vem
se cumprindo graças as luzes do Ministro da Justiça, titular da pasta essencialmente política do Governo. Não fosse ocupado aquele Ministério por um
parlamentar e um homem público das virtudes que ornam a figura e o nome
do Senador Petrônio PorteUa, e talvez não pudéssemos ocupar esta tribuna
para formular as considerações que aqui estamos fazendo. :E: do seu temperamento polêmico a franqueza -verbal, nem sempre bem interpretada e compreendida.
Quando, ainda no GOverno Geisel, o então Presidente da República quis
equacionar os dificeis problemas da abertura política, foi ao eminente sena~
dor que atribuiu a tarefa de fixar os fundamentos da restauração democrática. Poucos acreditaram em sua possibilidade de êxito. Munido da paciência e
até mesmo -de humildade, o então Presidente do Senado cômpreendeu que o
processo democratizante não d~lancharia em ritmo que se assegurasse o êxito, se as vozes mais autorizadas da sociedade civil não fossem ouvidas, não
bastando ascultar a classe política, cujo pensamento já era inclusive conhecido, pois proclamado pelos líderes de maior audiência no País. Seria também
útil e fecundo dialogar com os setores mais dinâmicos do corpo nacional,
numa troca de idéias franCa e leal. Esse trabalho realizou-o o Senador Petrônio Portella, com os resultados que não se fizeram esperar. Não se democratiza senão empregando meios democráticos. E foi o que fêz o nosso insigne correligionârio, no curso de suas consultas as correntes de opinião cívica que se
orquestram no seio da sociedade civil.
Eleito _o Presidente Figueiredo, eis que o chefe do Governo, em hora de
inspiração patriótica, considerou imprescindível a colaboração do grande ar.1.
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ticularor da abertura. E, convocando-o para o Ministério, confiou a sua expetiva inverídica, eis que jamais exerci aquele honroso cargo, e, bem
riência-e a sua lucidez à pasta da Justiça. Não poderia estar em melhores
ainda, para não ficar meu nome exposto a julgamento menos digno,
mãos. Ainda agora enfrenta, sob o fogo cerrado da artilharia de_ muitos, a popor parte daqueles que não me conhecem."
lêmica da reformulação partidária. As paixões atingem a terisão mâxima,·as
Infelizmente, não 'houve oportunidade de o Senador Henrique Santillo
posições estão radicalizadas, mas temos certeza de que a serenidade, que em
dar conhecimento à. Casa dessa retificação, que é, realmente, importante na
tantas oportunidades não lhe faltou, maís uma vez o consagrará.
questão de honra· pessoal-do General Tubino, razão pela qual S. Ex• me enCederíamos à uma tentação fâcil se nos referíssemos à sua atuação de na- viou uma carta em que diz:
tureza estritamente polftica, no exercício daquelas funções. A Nação sabe o
.. Sem resposta até a presente data, tenho a honra de dirigir-me
que em termos de esforços para a pacificação nacional e para a reordenação
a V. ·Ex• para, em defesa do meu nome, expor os argumentos sede nossa vida institucional deve ao Ministro da Justiça. Seria, pois, ocioso
guintes:
determos-nos nesses aspectos de sua gestão. Preferimos lembrar outros, me- numa análise sucinta do trecho acima transcrito do pronun~
nos ostensivos, mas de significação igualmente transcedental. E nenhum deles
ciamerito d6 Senadõr Saiitilo, identificam-se duas afirmações absoé tão merecedor de aplausos quanto a sua determinação de assegurar a paz
lutamente inverídicas.
pública, gravemente ameaçilda pelo crescimento incontrolável das taxas de
A primeira, é quando diz " ... O Conselho Nacional do Petróleo,
criminalidade urbana, particularmente a explosão da delinqUência nas nossas
na ocasião presidido pelo General João Baptista Tubino ... " (meu
áreas metropolitanas.
nome é Tubino). Jamais tive a honra de exercer esse cargo.
Se o crime é uma manifestação patogênica da vida social, inerradicável
Com essa inverdade, cai por terra a afirmação de que o signamesmo nas civilizações mais- avançadas, a sua irrupção em escala epidêmica e
tário, com ''atCnções em Criminoso beneficio às multinacionais a
em graus inusitados de violência acaba tornando a vida humana impraticável,
pretexto de regulamentar a fiscalização e a responsabilidade pelas
pois não se pode viver na insegurança generalizada. Lamentavelmente estainfrações na distribuição dos derivados de petróleo decretou o es·
mos atravessando um período em que a criminalidade se exarcebou como
magamento e a falência das pequenas empresas nacionais, baixando
nunca no Brasil, dando a impressão de que entre nós a vida humana perdeu
a ResoluçãO 7/75 ... Conio poderia o signatário baixar uma Resotodo valor e todo respeito.
luçãO do Co-nselho-Nacional do Petróleo se não era o seu Presidente
O Ministro Petrônio Portella, apesar de absorvido por altas questões das
e, como jâ disse, jamais exerceu aquele honroso posto?"
quais depende o funcionamento da democracia, não negligenciou no seu dever de procurar restituir a tranqUilidade pública à sua plenitude. Sem alarde,
E devo acrescentar mais ainda: poderia haver, aqui, um equívoco, porcom a discreção própria de seu temperamento, não tem dado tréguas à luta, que, ao invés de ser Presidente ele poderia ter uma outra funÇão no Conselho
que é a da garantia da vida humana, de segurança da incolumidade pú.blica, Nacional do Petróleo e ser o responsável, naquela altura, por exemplo, ao
numa palavra, da restauração da tranquilidade coletiva. E se mais não pode menos pela inspiração dessa Portaria. S. Ex• jamais pertenceu ao Conselho
fazer o eminente Ministro, é porque o Crime é um fenômenO relacionado com Nacional do Petróleo.
to_da a estrutura da sociedade, escapando assim o seu combate a uma ãrea esÉ, portanto, um equívoco grave partido de um Senador da República,
pecífica como a de um Ministério da Justiça. POr outro lado, é preciso que com a agravante, desde logo, de dar o General como a serviço criminoso das
haja um conceito generalizado de responsabilidade social para que a conju- multinacionais.
·
ração da delinqUência seja bem sucedida.
"A
segunda
inverdade
que se assinala no trecho em tela ê a afir~
Representante de um Estado que sempre manteve as relações mais framativa de que, poucos meses depois da vigência da Resolução 7/75,
ternas com a terra do_ Ministro Petrônio Portella- maranhenses e piauienses
e por força dessa mesma Resolução, as COmpanhias PETROMI·
se confundem nas linhas dos seus destinos e confundem-se sob a força da amiNAS e Nacional foram absorvidas.
zade- sentimo-nos particularmente felizes para dizer aO emêrito compatrioIsto também não é verdade. Essas empresas, por processo de
ta da admiração e do apreço que hoje o País lhe devota, como reconhecimencompra absolutamente normal e por espontânea e livre vontade de
to do muito que lhe deve a família brasileira.
seUs acionistas maiores, foram, sim, absorvidas em 1973, quando,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt)
ainda, obviamente, não existia aquela Resolução, baixada em abril
de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre SeA simples anãlise, de apenas um trecho de 25 linhas, mostra à
nador Jarbas Passarinho.
saciedade o superficialismo com que é versado assunto tão grave
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte
•
para o momento brasileiro.
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aqui, parece-me, poderia encerrar minha defesa, por que a próJá aqui nesta tribuna tive oportunidade de salientar a extrema vulnerabipria inverdade da declaração do Senador Santillo, meridianamente
lidade a que nós, homens públicos, somos sujeitos diante de certos julgamenmostrada, me desagrava.
tos. Portanto, é preciso também que o reverso da medalha seja considerado:
Mas, permita-me, tome um pouco mais de seu tempo precioso,
que nós, homens públicos, não tenhamos de incidir no mesmo erro. Neste
citando a grande injustiça feita pelo Senador Santi~o, em seu pro~
sentido, recebi urna carta de um velho chefe militar dos meus tempos de vida
nunciamento eivado de erros, contra a Companhia lpiranga, aprena ativa do Exército, General João José Baptista Tubino, que foi citado aqui
sentada como uma companhia multinacional, ignorando, o Senador
pelo nobre Senador Henrique Santillo, num discurso publicado no Dián·o do
Santillo, assim, que, por força da ação de um grupo constituído de
Congresso Nacional do dia 27 de setembro. Nessa passagem do discurso, dizia
brasileiros CO~f:Lpetentes, do mais alto quilate mofal, aquela empreo nosso nobre colega o seguinte:
sa é, hoje, cem por cento nacional."
"Em 22 de abril de 1975, o Conselho Nacional do Petróleo, na
Então, é um equívocO a mais.
ocasião presidido pelo Gen. João Baptista Tubino, cujas atenções
Exerço, desde 1971, a Presidência do Sindicato Nacional do
sempre se fizeram cm criminoso benefício às multinacionais, a preComércio Atacadista de Derivados de Petróleo. Com mandatos de
texto de regulamentar a fiscalização e a responsabilidade pelas induração de três anos, fui eleito e duas vezes reeleito, sempre com
frações na distribuição dos derivados de petróleo, decretou o esma..:
gamento e a falência das pequenas empresas nacionais, baixando a
Ünanimidade das empresas associadas.
Posso, assim, restituir a ofensa à fonte que, versando assunto
Resolução n'? 7/75, posteriormente alterada em alguns pontos pela
com
tanta displicência e desconhecimento de causa, ao contrârio do
Resolução n• 7/77."
que pretende, mais faz pelas multinacionais, que pelas empresas naTão pronto tomou conhecimento desse trecho do diScurso do nobre Secionais da nossa atividade económica. Para discutir esses assuntos é
nador por Goiás~ o·Gerieral Tubino enviou·lhe unia carta, em que dizia:
preciso que os problemas em pauta sejam estudados com serenidade
"Tendo V. Excia., em discurso pronunciado no Senado Federal
• e seriedade.
..Trago, assim, esses esclarecimentos em defesa de minha repue publicado no Dián·o do Congresso Nacional de 27 de setembro
passado, declarado haver o signatário desta, como Presidente do
tação de homem público. E, ao fazê-lo, sou movido pelo mais proConselho Nacional do Petróleo, baixado ato lesivo aô interesse de
fundo respeito ao Congresso Nacional, do qual se espera, neste
empresas nacionais- distribuidoras de derivados de petróleo, venho
amanhecer par.~ a política nacional, desempenho relevante no aperpor esta solicitar~lhe a necessária refiticação, por se tratar de afírmafeiçoamento consolidação do regime democrático.

e

6166

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Rogo-lhe sejam estas minhas ràzões lidas no plenário dessa alta
Casa do Congresso, para que os homens de bem deste Pais, Congressistas ou não, saibam que não me atingiu o "golpe com que tão leviana e gratuitamente se procura atingir a minha dignidade de brasileiro e de homem de bem."
O Sr. Mauro Denevides (MDD -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Denevides (MDD -CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, como V. Ex• pôde constatar, não se acha presente o eminente Senador
Henrique Santillo. Tentei, através de funcionários do plenãrio, localizar S.
Ex• em seu Gabinete, e estou sendo informado de que, no momento, ele se
desloca de sua residência para o prédio_ do Congresso Nacional. Acredito
que, em aqui chegando, S. Ex• apressar-se-ã em prestar a V. Ex•, ao Senado e
ao ilustre missivista as explicações que são necessãrias dentro da correção
com que o Senador Henrique Santillo tem procurado desempenhar o seu
mandato popular, como representante de Goiâs.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Assimesperoeassim confio, porque sou dos que, aqui, embora discrepando da orientação,
sobretudo, filosófica e de doutrina social contemporânea, do nobre Senador
Santillo, faço-lhe ajustiça de julgá-lo um homem correto. Disso que nós dizemos, às vezes, sem muita preocupação com as conseqtlências,-um homem de
bem, os homens de bem, feridos, naturalmente se defendem. De modo que me
estranha que o Senador Santillo, depois de mal informado - certamente S.
Ex• não inveiltariâ isSo, teria Sido uma mã informação - de que o General
Tubino terla sido Presidente do Cons-elho Nacional do Petróleo, teria baixado uma portaria, portaria essa que teria sido tão lesiva aos interesses das
companhias nacionais que levaria à absorção de duas delas pelas multinacionais, e tudo isto, tudo, sendo inverdade, era fatal-que S. Ex• recebendo a carta
do General Tubino, naturalmente o respondesse, ou desse aqui uma oportunidade, em qualquer momento, de um debate, para esclarecer que o General
não é a figura que, infelizmente, o Senador por Goiás pintou, como a serviço
das multinacionais, em- detrimento dos melhores interesses brasileiros.
Como, hoje, multinacional é blasfêmia, falar em multinacional é desde
logo entreguismo; há pelo menos quem não se arrisca a condená-las de pronto, in /imine, e então ficaria uma vida inteira de um homem respeitâvel sujeita
a uma interpretação equivocada e, pior do que isso, uma interpretação profundamente injusta de todos os Srs. Senadore_s_._B.azão pela qual pedi ao Sr.
Presidente que me concedesse a palavra para que eu, numa breve explicação
pessoal, pudesse ler a carta, de cujo teor acabo de dar conhecimento ao Senado, incumbência de quC me desincumbo -com satisfação, porque aos meus
tempos, como disse, de oficial da ativa do Exército Brasileiro, o General Tuhino, então Coronel, era um dos homens mais respeitáveis na Força a que
pertenci, que era o Exército.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) nador Dirceu Cardoso.

Concedo a palavra ao nobre Se-

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -~ ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte e: Sn. SenadQres:
Como acOnteCé1ó-dos os anos, ontem assistimos, defronte ao Congresso,
à solenidade de hasteamento da Bandeira Nacional, no Dia da Bandeira. E
como sempre acontece, Sr. Presidente, designa V. Ex• oradores que falam
sobre a grande data que evoca a criação de noss_o Estandarte através da História.
Ouvirriós- na solenidade do hasteamento da Bandeira -parlamentares e
fundoD.áifOs desta Casa__: o -discursO proferido pelo Dr. Paulo Figueiredo,
vazado em termos altos, mas com a linguagem expressiva, solene, exaltando a
nossa Bandeira e dignificando o dia em que ela foi criada, hã 90 anos.
Sr. Presidente, o Senado tem votado a transcrição nos Anais de discursos
de figuras eminentes da República. E eu acho, por ter sido um dos ouvintes
daquele discurso de enaltecimento à Bandeira, que por dois anos seguidos se
faz ouvir aqui nesta solenidade, que o Senado .deveria convidar todos os seus
funcionáfíos pãra Que, num preito à nossa Bandeira, pudéssemos reverenciar,
no amor àquele pano sagrado, o nosso grande País.
Assim, Sr. Presidente, vou ler para que se transcreva nos Anais da Casa o
discurso do Dr. Paulo Figueiredo, que, como Consultor da nossa Casa, tem
vãzado os seus conhecimentos em pa:Teceres- brilhantes, magníficos, com -os
quais temos orientado nossos trabalhos. ~uma homenagem que nós estamos
prestando não a ele, mas ao alto funcionalismo do Senado.
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N~o quero requerer a transcrição, porque seria então submetê-la ao crivo da Mesa, quando nós ouvimos ontem, respeitosos, emocionados, a palavra do ilustre orador que representou tão bem e condignamente o pensamento desta Casa.
Passo· a ler o discurso do Dr. Paulo Figueiredo:

.. Estamos aqui, mais uma vez, neste 19 de novembro, para reverenciar a Bandeira Nacional.
Esse ato, que se repete todos os anos, e que marca a presença
do Senado nesta celebração histórica, é um ato pleno de sentido.
Realmente, nenhuma outra data supera, em conteúdo cívico e
em significação política, o Dia da Bandeira.
B que o pavilhão nacional, que aí se vê, belo, altivo e altaneiro,
não é apenas um pedaço de pano colorido. Ele é sangue, é alma, é
vontade. É o próprio sfmbolo do Brasil.
Por isso, quando o contemplamos, sentimos pulsar-mais forte
os nossos corações, cheios de amor por ele, e mais longe voar o pensamento, na antevisão de um· futuro grandioso.
Vale, assim, esse ato, como um apelo à medit~ção, a fim de que
procedamos a uma tomada de consciência e a uma tomada de posição.
Sim, cabe-nos, a todos os brasileiros, compreender que o presente que vivemos é um momento difícil na vida dos povos, principalmente dos que, como o povo brasileiro, ainda lutam para alcançar o estágio de país desenvolvido.
Forças poderosas, vindas de todos os lados, nos pressionam de
mil modos, procurando entravar o nosso desenvolvimento,- e é preciso que as enfrentemos com ânimo forte e objetivos determinados.
Tremendos são os problemas a resolver, mas, quanto maiores
forem, maior deve ser a nossa determinação de enfrentá-los. A
Amazônia, o PROÁLCOOL a emancipação no campo da energia nuclear e uma reforma agrária cristã são, entre esses problemas, daqueles que devemos ter sempre constantes em nossas preocupações,
pois a sua solução não pode demorar, eis que o nosso triunfo, nessas
âreas, valerá como um verdadeiro novo grito de independência.
Pevemos ter fé e confiança em nossa gente. Um povo que, em
sua história, tem episódios como movimento dos bandeirantes; um
povo que, través dos séculos, soube manter uma milagrosa unidade
política, étnica e geográfica; um povo onde praticamente se miscigenam todos os povos do mundo, sem preconceitos raciais ou religiosos; um povo que, por um de seus filhos, foi o pioneiro da conquista
do espaço aéreo; um povo que fez brotar Goiãnia no meio do sertão;
um povo que, nos campos de batalha da Europa, soube afirmar os
valores do cristkinisnlO e da democracia; um povo que ergueu,
aqui no planalto, essa extraordinária BraSilia, expressão mais perfeita da marcha para o oeste, ou seja, da conquista do B'rasil pelo Brasil, esse povo, temos certeza, saberã encontrar em sua inteligência e
em sua vontade a inspiração e a energia suficientes para vencer todas as dificuldades, venham de onde vierem, chegar, num futuro
próximo, à condição de grande potência.
N assas riquezas, as visíveis e as invisíveis, são uma garantia
para os nossos propósitos de auto-conquista definitiva.
Do Amazonas ao Chuí, o nosso subsolo é estuante de minerais e
vegetais estratégicos, em quantidade bastante à satisfação de nossas
necessidades.
Explorar esse potencial, transformã-lo em instrumento de afirmação de nossa soberania, eis uma tarefa que exige um tra!Jalho coletivo, constante, honesto e heróico, de todos os brasileiros.
O Senad_o, onde estão representantes de todos os Estados do
Brasil, há de ter uma posição de vanguarda nessa luta titânica que
havçmos de sustentar em busca de nossa verdadeira independência.
Estamos certos de que todos .os senadores, com o apoio do povo e
com a colaboração de todos os servidores da Casa, saberão sempre,
dentro de suas atribuições, pugnar, sem temores, sem desfalecimentos e sem transigências, pelas grandes causas de nossa Pátria.
Aliãs, o Congresso nunca falhou à_ expectativa nacional.
Com a Amazônia éfetiva e brasileiramente ocupada; com o álcool movimentando os motores dos nossos veículos; com o funcionamento das Unidades Nucleares de Angra dos Reis e outras mais,
que construiremos ·e com ·a camponês integrado em nossa sociedade
como--Um valor positivo, através de uma jus-ta e inadiável reforma
agrária, estaremos, certamente, edificando o grande Brasil de amanhã.
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É isso, senhores, o que a Bandeira Nacional nos sugeriu dizer,
neste glorioso 19 de novembro.

Embora a Lei n9 6.497/77 jâ estivesse em vigor há mais de 18 meses, somente em fins de julho último foi possível ao Congresso Nacional reparar~
em parte - flagrante lesão ao princípio de isonomia, oriundo de terem sido
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
seus beneficies aplícados apenas aos associados obrigatórios do Instituto de
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se- Previdência dos Congressistas.
nador Marcos Freire. (Pausa.)
~
A Lei n9 6.677/79 limitou-se, contudo, a amparar direitos de apenas conS. Ex' não estâ presente.
tribuintes quejâ descontavam mensalmente 10% de seus vencimentos para o
Concedo a palavra ao no-bre Senador _P-aSS()S--Pôrto. (Pausa.)
IPC e, mesmo assim, discriminando entre os que eritraram antes ou depois de
S. Ex• não estâ presente.
·
~ .
- -.
determinada data.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
O presente projeto de lei que tenho a honra de apresentar ao Congresso
S. Ex• não estâ presente-. ·
Nacional objetiva restabelecer a unicidade de direitos que deve prevalecer en~
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (Pausa.)
tre todos os contribuintes facultativos do Instituto de Previdência d''S ConS. Ex• não estâ presente.
gressistas, de conformidade com o disposto no art. 79, in fine, da Lei n'i'
Não hã mais oradores inscritos para o período do Expediente.
6.497/77, combinada com o art. 41, alfnea a, do Regimento Bâslco do IPC.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979.- José Llns- Aderbal JureO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A PrÓsidência r.;.,ebeu, do Governador do Estado do Piaui, o Oficio S/38, de 1979 (n• of/GG/280/79, na ori- ma - José Guiomard - Almir Pinto.
gem), solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de
LEGISLAÇÃO CITADA
empréstimo externo no valor de US$ 20.000,000.00 (vinte milhões de dólares
o

.
_
americanos) para os fins que especifica.
A matéria serâ despachada às Comissões de ~inanças e de Constituição f?
Justiça.
·OSR. PRESiDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Cearã, o OllcioS/39, de 1979 (n• ofjGG/550(79, na origem), solicitando autofizã.ção do Senado Federal para realizar operação- de
e'mpréstimo externo no valor deUS$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões
dC dólares americanos) para os fins ·que especifica.
A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -_Sobre a mesa, projetas de l~i que
vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
-

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO

N•348,

DE 1979

Faculta a todos os atuais contribuintes do Instituto de Previdê.ncia dos Congressistas- IPC, eX Vt-&ft~ 41, ialfnea a, do seu _Regimento
Básico, o direito de inscrição como associado do IPC, e dá outras providências.
O CongrCSso N a:Cíonal decreta:

LEI N• 4.937, DE 18 DE MARÇO DE 1966
Altera dispositivos da Lei n• 4.284, de 20 de novembro de 1963.

Art. 19 Os ex-Congressistas que cOntem no mínimo 8 (oito) anos de
mandato poderão contribuir para o Instituto de Previdência dos Congressistas, devendo pagar os 8 (oito) anos da carência necessâr~a para o gozo dos benefícios, de uma só vez, ou em 8 (oito) prestações mensais, acrescidas de juros, na base do subsídio fixo em vigor na data dos pagamentos. O prazo para
os atuais ex-congressistas requererem sua inscrição, expira em um ano após a data
desta Lei.
§ 19 O congressista e .os ex-congressistas só terão direito à pensão se
houverem cumprido, no mfnimo 8 (oito) anos de mandato, ressalvado o caso
de invalidez causada por acidente ou moléstia no serviço.
§ 29 O prazo de exercício do mandato exigido neste artigo e no parágrafo anterior não atinge os congressistas desta Legislatura, que jã exerceram o
mandato até esta data, os quais poderão solver o resto da carência, na base do
subsídio vigorante na data da concessão do beneficio.
§ 39 A rCquerimento de parlamentares e eX-Parlalnentar, será computado, para todos os efeitos legais, ô tempo em que o congressista exerceu mandato
estadual até o máximo de 8 (oito) anos.
§ 49' Para o imediato gozo da concessão do § 39, deste artigo, deverá o
interessado recolher as contribuições devidas, em 8 (oito) prestações mensais,
na base do subsídio federal vigente à época em que entrou em vigor a Lei que
criou o IPC prescrevendo este dirieto no prazo de 6 (seis) meses', a partir da
data da publicação desta Lei, caso não seja pleiteado pelo interessado.
Art. 29 Poderão inscrever-se como assegurados do IPC os funcionários
do Congresso Nacional desde que o requeiram dentro de 6 (seis) meses contados, para os jâ nomeados, da data da vigência desta Lei, c; para os nomeados
posteriormente, a partir da data da posse no cargo.

Art. 19 Poderão se inscrever junto ao lns~ituto de Previdência dos Congressistas- IPC, como contribuintes_ facultativ-os, os funcionários de ambas
as Casas legislativas do Congresso Nacional, desde que, nomeados-para integrar os quadros de suas secretarias1 tenham entrado em exercício antes da vigência da Lei n' 6.497/77, combinada com o art. 41, allnea a, do Regimento
~ ~
Bâsico do IPC.
Art. 29 Aplicam-se a todos os contribuint~ facultativos~os mesmos direitos e vantagens do art. I• da Lei n• 6.677, de 24 de julho de 1979.
Art. 3~? Ao contribuinte facultativo que tenha completado ou vier a
completar 20 (vinte) anos de servia ao Poder Legislativo serâ facultado recoLEI N• 6.497, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
lher em até 36 _(trinta e seis) vezes as cotas da carêncfa, devendo, para tanto,
requerer o benefício dentro do prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, da
Altera as contribuições e pensões que serilo concedidas aos Depudata da vigência desta lei.
tados Federais e Senadores pelo Instituto de Previdência dos Congres§ I ll Aplicam-se, para os Contribuintes facultativos, os princípios do
sistas - IPC.
parâgrafo 3• da Lei n• 4.937, de 18 de março de 1966 quanto ào tempo de serviço prestado aos Poderes Executivo e Judiciário.
§ 29' Considera-se como de carência, para todos os efeitos legais, o
Art. 29 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal completarão a
período em que estiveram sobrestadas as inscrições para contribuintes facul~ contribuição tripartida, recolhendo ao Instituto de Previdência dos Congrestativos, isto é, de 7 de dezembro de 1977, à data da publicação da presente lei. sistas - IPC - 16% ( dezessCís por cento) sobre os valores referidos no artigo
Art. 49' As despesas decorrentes desta lei serão, tambêm, se necessário, anterior e incluindo as dotações necessárias no orçamento anual do Poder Legislativo.
complementadas pelos recursos do art. 2• da Lei n• 6.497/77.
Art. 59 Esta lei entra em viSor na data de sua publicação, revogadas as
·
disposições em contrário.
Justificação

LEI N• 6.677, DE 24 DE JULHO DE 1979
Estabelece o teto da pensão atribuída a ex-servidores associados
do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, e dá outras providências.

A Lei n• 6.677, de 24-7-79 se constitui em um justo reparo das lesões advindas a todos os uatuais contribuintes'~, definid~s pelo art. 41, alínea a, do
Regimento Bãsico do Instituto de Previdência. dos_ Congressistas - IPC,
qualquer restrição, foram resguardacujos direitos, em toda sua inteireza,
dos pelo art. 79, infine, da Lei n9 6.497/77, ou sejam uo~ atuais funcionários
Art. }9 A pensão aos ex~servidores associados do Instituto de Previdêndas duas Casas do Congresso Nacional que jâ requereram a inscrição cia dos Congressistas - IPC, sempre subordinada ao período de carência, é
como contribuintes de fato --bem como os que vierem a requerê~la".
proporcional ao tempo de serviço prestado a qualquer das Casas do Congres-

sem
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so Nacional como- integrantes de seus quadros, à razão de um trinta avos por
ano de serviço, vedada a contagem de tempo em dobro.
§ }9 O valor da pensão calcular-se~á sobre o vencimento-base do cargo
ao término do exercício e nunca serâ superior aos subsídios- partes fixa e
variável - dos Congressistas.
§ 29 A pensão devida aos ex-servidores admitidos no IPC a partir da vigência da Lei n9 6.017, de 31 de dezembro de 1973, é proporcional aos anos de
contribuição.
REGIMENTO BÁSICO DO IPC
Art. 4!.

São contribuintes facultativos do IPC:

a) os atuais funcioná,rios_ das duas Casas do .Congresso que já o requereram, bem como os que, de acordo com o art. 10 da Lei n9 6.017, de 31·12-73,
vierem a requerer;
b) os exMcongressistas que o requereram nos termos das Leis números
4.284, de 20-11-63 e 4.937, de 18-3-66;
c) os ex-congressistas que o requererem nos termos das Leis números
6.017, de 31-12-73, e 6.311, de 16-12-75;
d) os suplentes dos parlamentares quando convocados para o exercício
temporário do mandato.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.)
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em ambulatório, hospital, sanatório ou domicflio, com a amplitude que os re- cursos financeiros e as condições locais permitirem e na conformidade do que
estabelecerem esta lei e o seu regulamento.
§ 19 É permitido à Previdência Social, na prestação da assistência médica ambulatorial ou hospitalar aos beneficiários, contratar serviços de terceiros ou das próprias empresas, mediante pagamento de preços ou diárias globais, ou per capita, que cubram a totalidade do tratamento, nele incluidos os
honorários dos profissionaís. § 29 Para a prestação dos serviços de que trata este artigo, poderâ a
Previdência- Social subvencionar instituições sem finalidade lucrativa, ainda
que já auxiliadas por outras entidades públicas.
§ Jo Nos convênios com entidades beneficentes que atendem ao público em geral, a Previdência Social poderá colaborar para a complementação
das respectivas instalações e equipamento, ou fornecer outros recursos materiais, para melhoria de padrão de atendimento dos beneficiários.
§ 49 Para fins de assistência médica, a locação de serviços entre profis~
sionais e entidades privadas, que mantêm contrato com a Previdência Social,
não determina, entre estas e aqueles p-rofissionais, qualquer vínculo empregatício -ou funcional.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.}
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 350, DE 1979
"Revoga dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho."

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 349, DE 1979
Dá direito ao marido de segurada à assistência médica.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• ii acrescentado ao art. 45 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960 (Lei Orgânica da Previdência S_ocial), o seguinte parágrafo sob n9 19,
com renumeração dos atualrnente existentes:
"Art. 45.
§ 19 A assistência médica serâ devida também ao marido de
segurada da Previdência Social, independentemente de estado-de invalidez, atendidas as condições mencionadas no caput deste artigo."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições eln contrário.

J ustlflcação
Em primeiro lugar há que se ponderar que o presente projeto (apresentado em atendimento a reivindicação do Sr. Abreu Sobrinho, do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Caxias, (Maranhão) não
envolve nenhuma dificuldade em relação ao parágrafo único do art. 165, da
Constituição, que exige o. oferecimento de fonte de custeio total para a
criação, majoração ou extensão de benefício compreendido na Previdência
Social.
É que a assistência médica previdenciária, diferentemente do que ocorre
com todos os beneficias compreendidos na legiSlação da Previdência Social
(auxílio-doença, aposentadorias diversas, auxílio-natalidade, pecúlio, pensão, etc.,
etc.), que são obrigatórios e incondicionalmente devidos aos segurados ou
dependentes aptos a obtê-los, depende das disponibilidades financeiras da
instituição e de outros fatores consignados na lei apropriada.
Assim, não há que falar em necessidade de fonte de custeio total, visto
que a própria assistência médica ordinâria, a cargo da Previdência Social, já
está jun&ida, na dependência, da existência ou -disponibilidade de recursos.
Quanto ao mérito do projeto cremoS que ele'salta aos olhos, visto que o
marido, não sendo segurado do lNPS e Cstando adoentado, consti~ui peso demasiado para a mulher segurada, que mal ganharâ para as despesas domésticas.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Nelson Carneiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l• É revogado o art. 357 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

J ustlfloação
O art. 357 da CLT, que ora pretendemos suprimir, estabelece que:
4
'Não se compreendem na proporcionalidade os empregados
que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do
MinistériO- do Trabalho, haja falta de trabalhadores nacionais."

Entretanto, tal dispositivo tem servido de "válvula de escape" para propiciar às empresas multinacionais a cofocação de técnicos estrangeiros, em
detrimento do mercado de trabalho nacional.
O dispositivo, na verdade, prejudica o setor de mão-de-obra especializada nacional, favorecendo a contratação de trabalhadores estrangeiros, máxime em virtude da deficiente fiscalização do Ministêrio do Trabalho.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Orestes Quércia.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetos lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

t

lido o seguinte
REQUERIMENTO No 512, DE 1979

Requeiro, nos terrqos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Federal, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 80/77 que "acrescenta parágrafo ao artigo 774 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943,
passando a ser primeiro o parãgrafo único".
Brasília, 20 de novembro de 1979. - Orestes Quércla.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)...., O requerimento serâ publicado e
incluido em Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 279, inciso II, letra
4
' c", do Regimento Interno.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- José Sarney- Almir PintoLEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
José Lins- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Milton Cabral- Passos Pôrto
Lei Orgânica da Previdência Social. - Jutahy Magalhães - Joi!o Calmon - Amaral Peixoto - Hugo Ramos Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badar6- Tancredo Neves
-Amaral Furlan - Franco Montoro- Orestes Quércia- Mendes Canale
CAPITULO Xlll
- Pedro Pedrossian - Affonso Camargo - José Richa - Leite ChavesDa Assistência Médica
J aison Barreto - Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 45. A assistência médica compreenderá a prestação de serviços de
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) natureza clínica, cirúrgic~ farmacêutica e odonotológica aos beneficiârios, diente.

Estã finda a Hora do Expe-
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Passe-se à
Item I:

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>~ 116, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de
seu Parecer n'>~ 895, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (MG) a elevar em CrS 106.407.363,00 (cento e seis
milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 896, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Concedo a palavra ao nobre 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:
De conformidade com o meu procedimento na Casa, de combater sozinho essas mensagens do Senhor Presidente da Repúblic!l que solicitam autorização para consolidação de dívidas e conseqüentes pedidos de empréstimos
para as entidades que as pleteiam, solicitei, na semana última, o adiamento
da votação da mensagem presidencial que diz respeito à Prefeitura de Belo
Horizonte.
No dia em que solicitei o adiamento da votação para o projeto que concede empréstimo para a Prefeitura de Belo Horizonte, o Prêmio Nobel de
Economia, falando num simpósio em São Paulo, declarou: ..0 mal da inflação não estã na elevação de salãrios. O mal d_a inflação não_estâ em muitas
dessas causas que os economistas de meia tijela vivem a apregoar. O mal, Sr.
Presidente, estã exatamente no aumento dos meios de pagamento. Isto foi definido por declarações que temos em mãos do Prêmio Nobel de Economia,
isto é, o homem que, pelos seus conhecimentos, pelas suas obras publicadas,
pelos seus estudos mereceu o mais alto galardão que o mundo concede a
espíritos privilegiados, o Prêmio Nobel de Economia. Não declarou isto na
Dinamarca, na Suécia oU na Conchinchina; declarou aqui, a mil quilómetros
de distância, num simpósio em São Paulo; a causa primâria da inflação não é
isto nem aquilo que os economistas de meio termo vivem a apregoar, o mal
da inflação é o aumento dos meios de pagamento.
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reproduzi~la, que revelam o esbanjamento de dinheiro em publicidade. A gravação, Sr, Presidente, é violenta. A publicidade farta, faustosa, rica que aPrefeitura está fazendo para mostrar o Prefeito de Belo Horizonte. Quer dizer,
esse dinheiro não vai para as galerias -pluviais, vai para as galerias do rádio,
da televisão, da imprensa mineira. Está aqui: "Juntos Vamos Fazer".

Quase todos os dias, todos os jornais de Belo Horizonte fazem essa campanha do Prefeito, campanha de publicidade. Não vai ser Governador agora,
só daqui a 4 anos ainda e jã estã aqui: ~·Juntos Vamos Fazer. Vamos Fazer
Tudo Pela Educação. Tudo Pelo Lazer".
Quer dizer, não fazer nada: "Tudo Pelo Verde - Tudo Pela Saúde".
Aqui a exaltação do Prefeito de Belo Horizonte.
Sr. Presidente, precisamos acabar com isto, é dinheiro mal gasto, ê o Governo fazendo propaganda de si mesmo, nos jornais, na televisão, no i'âdio.
Osjornais de Belo Horizonte estão aqui, vários. Isto mostra o esbanjamento do dinheiro. Galeria pluvial, nada; o Prefeito está querendo fazer é a
sua publicidade de futuro Governador de Minas Gerais, só isto.
Assim, Sr. Presidente, o dinheiro que estamos emprestando, o dinheiro
que estamos autorizando para o Prefeito gastar com rádio, televisão e imprensa de Belo Horizonte, nós o estamos retirando da capacidade de aquisição, por parte do operário brasileiro, do pão que lhe estâ faltando à sua
mesa ou à sua mão. Ninguém tenha dúvida. Desde o primeiro dia disse isto,
que esses empréstimos estão desvalorizando a moeda. Hoje, a minha autori~
dade cede lugar para uma autoridade bem maior do que qualquer um dentro
deste Plenário, é o Prêmio Nobel de Economia. Não ê empréstimo, não ê salário, nada disso inflaciona a inflação. O que inflaciona a inflaÇão é o aumento dos meios de pagamento~; é a moeda que multiplicamos. E isto aqui é a
multiplicação da moeda.
Um empréstimo ·a Belo Horizonte ou a qualquer Estado ou Município
brasileiro é a desvalorização da moeda.
Nós, Sr. Presidente, vamos dar o dinheiro para Belo Horizonte construir
a galeria de águas pluviais, mas vamos retirar o pão que já. estã faltando na
mesa do nosso operârio. Ninguém tenha ilusão disso. Pode ser o minimum minimorum. mas estamos aguando e desvalorizando o poder aquisitivo do nosso
dinheiro. Isto foi dito pelo Prêmio. Nobel de Ecoitomia numa conferência feita há três dias, em São Paulo, pelo rádio e televisão àqueles que quiseram
ouví~lo.

Portanto, s·r. Presidente, continuo fazendo apelo à nobre Bancada da
Então, Sr. Presidente, mais- uma vez, nós que não temos conhecimento
de Economia, mas temos bom senso, nós que vimos combatendo estes em- ARENA. Estou fazendO a política que o Govern·o devia fazer: mandar o seu
préstimos como meio através do qual o Poder Executivo da República está, a líder derrotar esta mensagem que Sua Excelência envia. Mas o Senhor Presicada dia, desvalorizando mais o nosso dinheiro, através desses empréstimos, dente da República não estã pensando nisso e manda, em cachos, mensagens
nos sentimos satisfeitos com as declai'3Çôes do Prêmio Nobel de Economia, de pedidos de empréstimos. Outro dia, 2 de outubro, Sua Excelência mandou
prestadas há 3 ou 4 dias num Simpósio em São Paulo. Nunca julgávamos que 14 mensagens- estão aqui, com a sua assinatura, naquele tempo, era João
tivéssemos ao nosso lado a palavra de tão ilustre autor de Economia, de nome Baptista de Figueiredo, depois Sua Excelência simplificou, são muitas mensa~
tão aureolado de prestígio no seu ramo, em Economia, a cabeça mais coroada gens e agora tirou o Baptista e assina João Figueiredo, para diminuir o traba~
lho - depois mandou 18 e, nos últimos dias de setembro, mandou 19, batenque existe hoje na humanidade nos últimos tempos, nesta matéria.
Assim, Sr. Presidente, pedi o adiamento desse empréstimo para a Prefei~ do o recorde.
Sr. Presidente, o MiniStro do Planejamento, Sr. Delfim Netto, a quem eu
tura de Belo Horizonte pelos seguintes motiVos: temos em mãos, os pareceres
de dois bancos que estudaram o assunto: o Banco Central do Brasil e o Banco tinha aberto um crédito de confiança, porque todas as mensagens anteriores
de Crédito Real de Minas Gerais. Um se apoiando no outro, um se firmando eram do antigo Ministro Simonsen, que caiu e nós vainos nos esquecer dele,
nos dados do outro. O Banco Central do Brasil, Sr. Presidente, no seu parecer agora, quem assina as mensagens é o próprio Sr, Delfim Netto também. Mas,
faço uma homenagem, ainda, ao Sr. Ministro Delfim Netto, porque a sua
assim se expressa:
mão deve trem_er, porque é contra a sua política, mas estâ levando pedras
A Valor: 325.584,00037 UPC, correspondente a CrS para a muralha que ele vai destruir amanhã; então não devia levar estas pe~
106.407.363,00 (UPC de CrS 326,82, em janeirof79);
dras agora; as pedras a que me refiro são esses pedidos de emprêstimos a PreB - Prazos:
feituras e a Estados. O Sr. Ministro ~tâ fazendo isso, mas assina contrariado,
1 - de carência: 36 meses;
contrafeito, porque é o Senhor Presidente que ordena essas mensagens.
2 - de amortização: 216 meses;
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ~r. Delfim Netto _saiu por este mundo e
C - Encargos:
o Sr. Karlos Rischbieter saiu pelo outro mundo em busca de empréstimos:
I - juros de 5% a.a., acrescido de 1% a.a., pelo repasse;
essa quantidade de dinheiro que vão trazer vai ser convertido em meios de pa2 - correção monetária Correspondente ao índice de variação gamento e estaremos diante de uma situação aflitiva no ano que vem.
das ORTNs, trimestral;
Hoje retiro do jornal a seguinte nota:
D - Garantias: Vinculação de quotas do Imposto sobre Cir~
MOEDA TEM MENOR EXPANSÃO
culação de Mercadorias (!CM);

E- Destinação dos recursos: Execução de obras de ampliação
e melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais da cidade.
Sr. Presidente, não são obras urgentes, são obras que vão captar as águas
pluviais da Cidade de Belo Horizonte. Mais urgente do que essas obras, Sr.
Presidente, é o combate à inflação, muito mais urgente do que galerias plu~
viais na Cidade de Belo Horizonte.
Ainda mais, Sr. Presidente, recebo de Belo Horizonte jornais e uma gravação. A gravação o Senado não pode ouvir, porque não temos meios de

Os meios de pagamento - moeda em poder do público mais os
depósitos à vista nos bancos comerciais e Banco do Brasil - tiveram uma expansão de apenas 3,2 por cento durante o mês de outubro último, contra 10,6 por cento registrado no mês de setembro.
Quer dizer, caiu 4 ou 5% a expansão da moeda.
-Sr. Presidente, com esses pedidos de empréstimos do exterior que vêm
para cá, vamOs vCr os dados que vão publicar o Banco Central do Brasil e o
Sr. Ministro Go Planejamento.
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ras municipais e há até um consenso de que devemos nos unir para ajudá-las.
Enquanto isso não se der, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria de bom alvitre
que pudéssemos ajudar às Prefeituras e mesmo aos Estados a ultrapassarem
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Queria lembrar ao nobre Sena- essas dificuldades.
dor que não é permitido aparte durante o encaminhamento de votação.
Diante disso, pediria ao nobre Senador Dirceu Cardoso que revisse a sua
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Fico lhe devendo o aparte Se- posição e que nos ajudasse a contribuir, a fim de que as Prefeituras possam,
cumprir a sua obrigação porque é lã, junto às Prefeituras, que o povo estás-o~
nador Dirceu Cardoso, e depois lhe falo no pé do ouvido.
frendo e necessitando da ação do Governo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou encerrar, Sr. PresiMuito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)
dente. V. Ex• além de dirigir a sessão tem que ensinar à Bancada da ARENA
O
SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o projeto.
o Regimento Interno. V. Ex• é um Presidente, cujas decisões sempre acataOs Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
mos. Além de dirigir a sessão, V. Ex•, tem um olho no padre a outro na missa.
(Pausa.)
E a nossa missa aqui está, do lado de lã é que não estã-o sabendo rezar o misAprovado.
sal.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Requeiro verificação de quorum.
Sr. Presidente, estou encerrando.
Continuo na mesma posição: combatendo os empréstimos que são os
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A sessão serâ suspensa por 10
meios de expansão da nossa moeda. Tudo aquilo que estamos fazend-o hoje, minutos, para que os Srs. Senadores que se encontram nas comissões compano ano que vem se reverterá no menor poder aquisitiVo da nossa moeda. Os reçam a-o plenário.
que têm fome terão mais fome ainda; os que podem comprar dez pães pode(Suspensa às 15h40min, a sessão é reaberta às 15h50min.
rão comprar somente dois ou três, no ano que vem, porque a nossa moeda está se desvalorizando com estes empréstimos que a Prefeitura destina a divulO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ reaberta a sessão.
gar a imagem do Sr. Prefeito, conforme revelam estes jornais que tenho em
mãos, e à gravação, no Râdio e na Televisão de Belo Horizonte, em que S.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
Ext figura quase que de dez em dez minuios nos diW.s do râdio e da teleVisão,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para encaminhar a votação.
exaltando a sua imagem, gastando dinheiro nababescamente, enquanto vem,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de pires na mão, pedir autorização para este empréstimo.
Esta Casa já tem discutido exaustivamente pedidos de aumento de dívida
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
consolidada de estados e municípios. O assunto é controvertido, mas a BanO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o projeto.
cada do MDB, através da sua liderança, tem considerado sempre questão
aberta, uma vez que, aos inconvenientes apontados, inclusive em termos de
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para processo inflacionário, se justapõem outros argumentos que levam em consiencaminhar a votação.
deração a fragilidade econômica e financeira de municípios e estados.
Portanto, gostaríamos de deixar bem claro que a questão é aberta, cada
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Seum dos integrantes da Bancada do MDB poderá votar corno lhe dite a sua
nador José Lins, para encaminhar a votação.
consciência. (Muito bem!)
O SR. Ji:>St LINS (ARENA- CE. Para encaminhar a votação. Sem
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Peço aos Srs. Senadores que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, iriais uma vez, chamar a atenção do Senado para o fato de que o ocupem os seus lugares para evitar reclamação na verificação do painel de voinstituto do empréstimo é um instituto normal. Representa o empréstimo tação.
Os Srs. Líderes podem votar. (Pausa.)
urna operação necessária e fundamental na economia moderna. Sem ele as
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
empresas não operam e as instituições não conduzem os seus programas. O
sistema financeiro é essencial à vida da Nação.
VOTAM "SIM" OS SRS.-SENADORES:
É portanto, de estranhar, que o Senado possa se colocar contra a soliciJarbas Passarinho, Líder da ARENA- Marcos Freire, Líder do MDB
tação de um emprêstimo a uma Prefeitura, quando sabemos que uma ope-. - Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alberto Silva- Arnon de Mello
ração dessa natureza, muitas vezes, se torna necessário à boa administração - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Gabriel Hermes - Helvídio
da coisa pública.
Nunes- Henrique de La Roque- Jorge Kalume- José Guiomard- José
Por outro lado, Sr. Presidente, o empréstimo nada tem que ver com a in Lins- Jutahy Magalhães - Lenoir Vargas- Luiz Cavalcante- Mendes
flação. É claro que o País tem um sistema financeiro que opera dentro de um Canale- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Passos Pôrto
orçamento monetário. Se o empréstimo não for concedido à Prefeitura de - Pedro Pedrossian - Raimundo Parente- Saldanha Derzi- Tarso Du~
Belo Horizonte, dentro da disponibilidade orçamentária, será, certamente, tra- Vicente Vuolo- Adalberto Sena- Agenor Maria- Amaral Peixoto
concedido a outra instituição que a ele recorra.
- Evelasio Vieira- Humberto Lucena- José Richa- Mauro Benevides
Não se pode, assim, deduzir, automaticamente, que o empréstimo tesul~ - Nelson Carneiro
tará em aumento da inflação. Não há nenhuma ligação de causa e efeito, emVOTAM "'NÃO" OS SRS. SENADORES:
bora, se o volume de empréstimo ultrapassar o limite dos meios de pagamento que foram previstos para um determina-do anO, possa haver reflexo na inDirceu Cai-doso - Lázaro Barboza.
flação. Ora, o que s<ibemos é que este ano, a expansão dos meios de pagamenO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram "sim", 35 Srs. Senadoto no País estâ aquém da inflação.
Aliás, no caso em espécie, Sr. Presidente, trata-se de um empréstimo des- res; '"não", 2 Srs. Senadores. O projeto foi aprovado.
A matéria vai à ComisSão de Redação.
tinado à execução de obras que fazem parte de um convênio vinculado a todo
um sistema de obra, para ajudar a construir a infra-estrutura da cidade. Há
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
centenas de milhares de famílias que, impelidas por este fenômeno de urbanização, chegam às cidades e vão viver ein bairros miseráveis, sem água, sem esDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 23,
coamento, sem luz, sem menor condição de vida. E como podemos nós nos
de 1979 (n• 1.849/76, na Casa de origem) que estabelece normas
colocarmos contra os objetivos de autoridades municipais que querem mesobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos públilhorar os serviços das suas cidades? Isso parece, realmente, estranho.
cos, tendo
Acontece que todos nós temos ainda na memória os trágicos acidentes
PARECERES, sob n•s 599 e 600, de 1979, das Comissões:
ocorridos há pouco tempo, em Belo Horizonte, quando as chuvas, caídas
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicisobre aquela cidade, desabrigaram centenas de famílias, por falta exatamente
dade e, no mérito, favorável, com Emenda que apresenta de número
dessas obras que o Governo, agora, quer construir.
1-CCJ;
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que somente mesmo um engano de
-de SeM'iço Público Civil, favorável ao Projeto e à Emenda da
interpretação poderia nos levar a negar este empréstimo, isto sem levar em
Comissão de Constituição e Justiça.
conta que todos reconhecemos que as Prefeituras, hoje, estão às voltas com
Em discussão o projeto e a emenda, em turno único.
sérios problemas para oferecer aos seus munícipes os melhores serviços. Por
quê? Porque sabemos que o sistema tributário não está ajudando às PrefeituConcedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Pois não.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Enquanto ocupamos a atenção dos nobres Senadores o meu ilustre V icelíder prepara uma emenda ao projeto. Portanto, a minha fala tem significação positiva nesse encaminhamento.
O projeto de lei que vamos apreciar, Sr. Presidente, estabelecendo normas sobre a documentação exigida aos candidatos em concursos públicos, de
iniciativa do nobre Deputado Theodoro Mendes, consta hoje da nossa pauta
e merece o nosso estudo. Esse projeto regula as condições de apresentação de
documentação em concursos públicos. Tão baldas concursos que uma norma, que regule todo o seu procedimento em todas as âreas, está me~ecendo
uma emenda de autoria do nobre Vice-lider Humberto Lucena, que vai encaixar no seu contexto o pensamento de nosso Partido, através da emenda de
sua autoria. Assim, no ato de inscrição do candidato serão exigidos exclusivamente os seguintes documentos: cédula de identidade, título de elitor, prova
de quitação com o serviço militar, prova de habilitação profissional específica, quando exigida para o cargo.
Ora, Sr. Presidente, estamos em face de um processo de desburocratização, desencadeado na área federal pelo Ministro Hélio Beltrão. Justo pois
que procuremos minimizar essa documentação que os concursos oficiais exigem exaustivamente dos seus postulantes, a fim de que se faça um joeiramento mais prâtico e mais jurídico dessa documentação.
Assim, Sr. Presidente, após ter apresentado à Mesa sua emenda, o nobre
Vice-lfder da nossa Bancada, Humberto Lucena, eram estas as considerações
iniciais que desejava levar ao conhecimento dos ilustres Senadores. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, emenda que será
lida pelo Sr. I •-Secretário.
E lida a seguinte
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A matéria volta às comissões competentes, para que se pr.anunciem
sobre a emenda de plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 6, de 1979 (n• 2/79. na Cãmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em Brasília, a 23 de maio de 1978, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, tendo
PARECERES, sob n•s 935 a 937, de 1979, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~
dade do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores; e
- de TranspOrteS, Comunicações e Obras Públicas, favorâvel
ao Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores. -,
Em discussão o projeto e o substitutivo da Comissão de Relações Exteriores. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o turno suplementar.
11 o seguinte o substitutivo aprovado.

EMENDA N• 1-CRE
(Substitutivo)

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1979, que estabelece a documentaçio necessária para Inscrição em concursos públicos.

Ao Projeto de Decreto LegJslativo n9 6, de 1979, que "aprova o
texto do Acordo sobre Transporte e Navegaçilo Marítima, celebrado
em Brasília, a 23 de maio de 1979, entre o GoVerno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portugesa ".

Art. 19 No ato de inscrição nos concursos públicos promovidos por órgãos da Administração Direta e Indireta, serão exigidos ao candidato, exclusivamente, os seguintes documentos:
I - cédula de identidade;
II - título de Eleitor;
III - prova de quitação com o Serviço Militar;
IV - prova de escolaridade efou habilitação profissional específicas,
quando exigida para cargo ou emprego.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 ·Revogam-se as disposições em contrário.

Art. I~ É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação
Marftima, celebrado em Brasüia, a 23 de maio de 1978, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa.
Parágrafo único. Quaisquer ates de que possam resultar modificação
do Acordo, de que trata este artigo. ficarão sujeitos à aprovação do Congresso NaciQnal.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 39 São revogadas as disposições em contrârio.

EMENDA N• 2 (Substitutivo)

Justificação

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

(Será feita oralmente)
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. -

O Congresso Nacional decret3.:

Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para- justificar .a emenda.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Apresentei à Mesa um substitutivo ao projeto que ora se discute, para
adaptá-lo à exigências de técnica legislativa, para que o Senado Federal não
fique mal perante a Nação. t que o projeto. como foi redigido, não atende inteiramente seus objetivos, pois no artigo priineiro se estabelece:
.. Nos concursos públicos promovidos por órgãos da Administração Pública Direta e lndireta, destinados ao preenchimento de
cargos vagos, a documentação necessária somente será exigida por
ocasião da nomeação do candidato, após sua aprovação."

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 126, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.006, de 1979), que autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto- DURSARP, a con*
tratar operação de crédito no valor de CrS 26.534.308,02 (vinte e
seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos), tendo
PARECER, sob n• 1.007, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto .
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:
Com as mesmas razões e os mesmos motivos também somos contra o
O que, na verdade, intenta o nobre autor do projeto é simplificar a docu- projeto 'que autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de Rimentação necessária no ato da inscrição. Daí porque o meu substitutivo beirão Preto a elevar em Cr$ 26.534.308,02 o montante de sua dívida consolilimita-se, a exigir a documentação no ato da inscrição, desprazando o artigo dada.
primeiro e aproveitando a idéia da emenda sugerida pelo Senador Lázaro
Ribeirão Preto, Sr. Presidente, já foi agraciado nesta assentada do ConBarboza no seu Parecer na Comissão de Serviço Público Civil.
gresso com uma concessão de empréstimos. Agora, já é o Departamento de
Com estas palavras, dou por justificada a emenda. (Muito bemt)
Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto.
Sr. Presidente, ·ouvimos a declaração do nosso ilustre Líder, Senador
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão o projeto e as Marcos Freire, dizendo que a votação seria aberta em nossa Bancada. ~uma
emendas. (Pausa.)
explicação tática de S. Ex', porque quer mostrar às galerias esta perplexidade
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
que elas notam no nosso painel de votos: a ARENA e o MDB juntos. A expli-
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cação não é para a Bancada, porque nós sabemos que é questão aberta; é
uma explicação que só poderia ser dada a mim, mas eu já sei, de longa data.
Mas, é uma explicação para os circunstantes- como a ARENA e o MDB estão juntos nessa embarcação. Esta união é estigmatizada naquela frase francesa- são duas forças - hurlent de se trouver ensemble. Os que sabem fran'Cês sabem o que significa isto, e os que não sabem ficam boiando. Isto quer
dizer, Sr. Presidente, o seguinte: "farinha do mesmo saco e vinho da mesma
pipa", como me explica, aqui, o nobre Senador Saldanha Derzi, e que traduziu bem o meu francês. Aliás, S. Ex• anda pela Europa, freqUenta Paris, a Côte d'Azur, a Riviera. Ainda hâ pouco, veio de lã, passou pelos Estados Unidos, foi à Alemanha, e estâ ainda em dia com o seu francês.

Novembro de 1979

f: diferente, mas é a mesma inflação. Aumentou o meio de pagamento,
aumenta a inflação, desvaloriza o dinheiro.
"A inflação realmente penaliza, sacrifica as classes assalariadas
e pobres, ou ela não produz os efeitos que tem produzido. Ora, con~
tinuar sacrificando da forma que vem ocorrendo, nos últimos decêw
nios, acho que não é mais suportável."

Quem diz isso nesse mesmo Simpósio? Nada mais, nada menos do que
outro V ice-Líder da nossa Bancada, Senador Roberto Saturnino, que, à página 58 dessa divulgação -Inflação Brasileira. Obra de divulgação do Senado
Federal, da sua Comissão de Economia.
Isto ê importante, Sr. Presidente:

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o dinheiro de um empréstimo pode ser
uora, continuar penalizando da forma que vem ocorrendo nos
destinado a "tirar o pai da forca"; pode ser destinado às mães do Município,
últimos decênios, acho que jâ não é mais suportável."
na sua assistência à maternidade; o dinheiro pode ser destinado às crianças
famintas do Município; o dinheiro pode ser destinado à construção de temEle disse isto em 1977, e hoje, 1979, a inflação orça os 70%.
plos religiosos no Município; pode ser destinado a hospitais; mas que ele não
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dinheiro hoje, com a inflação,
seja inflacionário, ninguém no mundo pode provar: ninguém, nem economista, nem ueconomês", nem principiante de economia, nada, Sr. Presidente. desvaloriza-se em números redondos, 70%; esta é a desvalorização do seu poder aquisitivo.
Todo aumento nos meios de pagamento é inflacionário; todo aumento,
Ninguém no Mundo, Sr. Presidente, pode considerar o aumento dos
um tostão que seja, é inflacionârio-:--Que os municípios necessitam, necessi- meios de pagamento, o aumento do poder circulante; e todas as vezes em que
tam, P,orém mais necessita de ampã.ro o povo brasileiro que ganha salários de a guitarra que fabrica dinheiro para o Governo roda, a inflação aumenta. Isto
fome.
é, sacrifica-se o desgraçado assalariado deste País.
Leio aqui no jornal: .. Povo tem que vencer a inflação". Quem diz isso
Não é defender, Sr. Presidente, o que aqui as Bancadas estão defendenaqui? O Ministro Camilo Penna. "O Governo demonstrou ontem, através do do, quase à unanimidade, com exceção de quatro: o meu voto, o do nobre SeMinistro Camilo Penna, que o povo tem que se engajar plenamente no comw nador Lázaro Barboza, o do nobre Senador Hugo Ramos e o do nobre Líder
bate à inflação, caso contrário, medidas sérias e drásticas serão acionadas. Senador Paulo Brossard, que não se encontra hoje neste plenário, pois estâ
Entre as causas para as altas taxas inflacionárias dos últimos meses, o Minis- voando dos Estados Unidos para cá. São os quatro votos que contrariam esta
tro relacionou o excesso de consumismo do brasileiro e a liberação da política vocação do Governo, esta política do Governo, que diz que combate a insalarial".
flação, mas remete para aqui, em um dia, 19 mensagens pedindo empréstimos
Não, o salário não tem carga inflacionária alguma; o que tem é o aumen- para os municípios, para construir redes de águas pluviais, para fazer estrato do meio de pagamento. Isso é ABC de Economia. O Prêmio Nobel disse das, e assim por diante.
isso em São Paulo; muitos ouviram, outros não ouviram ou fizeram "ouvidos
Sr. Presidente, o município necessita, mas, mais do que o município, nede mercador".
cessita o pobre deste País; é contra ele que estamos agindo; contra o meu voMas, tem uma autoridade aqui no plenário, que vou citar agora, o emiw to, contra o voto do Senador Lázaro Barboza, contra o voto do Senador Pauw
nente Senador Henrique de La Rocque, que também ganhou empréstimo de lo Brossard e contra o voto, também, do nobre Senador Hugo Ramos. São os
quarenta milhões de dólares, para o seu Estado, na semana passada, mas cuja quatro, repita-se, que têm votado contra esses empréstimos desordenados do
autoridade moral e intelectual, na Casa, nós destacamos - nós todos, Sr. Governo FederaL
Presidente, lhe tributamos a homenagem do nosso apreço e da nossa consideMas vamos continuar a ler, Sr. Presidente. O livro é grande, e lerei ouração. Um homem que nós não ousamos ofender, nem com palavras, tam- tros trechos no decorrer de outras sustentações, mas quero sustentar até o fim
pouco em pensamento, este homem, este Senador ilustre disse, ontem, no disw o nosso ponto.
curso que fez aqui: ~·a inflação é o câncro que a todos nos devora".
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.)
Temos aqui, Sr. Presidente, presidida pelo ilustre Senador Marcos Freire, a Comissão que estudou a inflação brasileira, e vou citar algumas passaO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concluo, Sr. Presidente.
gens da apresentação de S. Ex• Assinado Senador Marcos Freire, Presidente
São estas as considerações à guisa de luta contra a inflação. Estou contra o
da Comissão de Economia, outubro de 1977.
Senhor Presidente da República e contra o Sr. Ministro do Planejamento Diz S. Ex•, a certa altura:
estou comigo mesmo, com a minha consciência, em favor do pobre do Brasil.
Quem quiser, Sr. Presidente, que acenda a sua candeia e cumpra o seu
.. Um dos problemas que mais afligem o povo é o do aumento
dever.
do custo de vida."
Quem quiser, Sr. Presidente, nesta hora em que estamos dissolvendo os
Mais abaixo diz S. Ex•:
liames partidários, nesta hora em que estamos sentindo cheiro de vela e ranw
ger
de
dentes, na dissolução dos Partidos, nesta hora das últimas despedidas
.. Enquanto isso, grandes empresas, não raro oligopólios, dispõem de condições para maneja(preços e usar de toda espêcie de ar- partidárias, em que estamos vendo faixas amarelas, despedidas saudosas daw
queles que partem e ciue não voltam mais, nesta hora, eu condeno a política
timanhas para transferirem a outros os efeitos da inflação."
do Governo. Sou contra a inflação, porque sou a favor do pobre. (Muito
Comb~te a inflação, S. Ex• E aqui, entre os que depuserem, hâ depoi~
bem!)
mentes extraordinários dos quais vamos destacar alguns trechos de ouro ou
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não havendo mais quem queira
de couro, se qui ser V. Ex•:
usar da palavra, declaro encerrada a discussão.
Acho que o Governo está certo em combater a inflação, restrinEm votação.
gindo o crédito, porque aí é que está o motivo da inflação."
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer senta~
Quem disse isto, nesta Comissão presidida pelo Senador Marcos Freire, dos. (Pausa.) Aprovado.
que na época era o Presidente da Comissão de Economia e hoje Vice-Líder de
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, requeiro verifinossa Bancada, a autoridade que disse isto é nem mais nem menos do que o cação de votação.
Sr. Otávio Gouvêa de Bulhões, ex-Ministro da Fazenda deste País.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai ser procedida a verificação
Ainda há outros depoimentos deste mesmo debate:
solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
uos dois grandes problemas conjunturais brasileiros atuais são
Nos termos regimentais, a Presidência suspende a sessão pelo tempo reo do Balanço de Pagamentos e o da inflação."
gimental a isso destinado e farã acionar as campainhas, para que os Srs. SenaDepoimento do economista João Paulo de Almeida Magalhães. E esta- dores se desloquem dos seus gabinetes para o plenário.
Está suspensa a sessão.
belece aqui:
"A inflação é diferente entre os países desenvolvidos e os subw
desenvolvidos."

(Suspensa às 16 horas e 15 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 20 minutos.)
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O SR.. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está reaberta a ses-são. Vai-se
proceder à verificação requerida, que serã fdt~ pelo prcicesso de voiaçãÕ eletrônica. Os Srs. LídCi"es -votarão em primeiro lugar, votãndo em seguida os
Srs. Senadores. (Pausa.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<1 130, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.014, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal

de Xanxerê (SC) a elevar em Cr$ 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendÓ
PARECER, sob n• !.015, de 1979, da Comissão:
.-.... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade.

Procede-se à votação.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Jsrbas Passarinho Líder do MDB.
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Líder da ARENA; Humberto Lucena -

Aderbal Jurema- Affonso Camargo- ArmirPintó- Arnon de Mello
- Benedito Canelas - Bernardino Viana - Gabriel Hermes - Helvídio
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nunes- Henrique de La Rocque- João Calmo.n- Jorge Kalume- José
Não havendo quem queira discutielo, declaro-a encerrada,
Guiomard- José Lins- José Sarney -- Jut"ah,Y-Magalhães- Lenoir VarEm votação.
gas - Lomanto Júnior - Luiz Cavalcante - Milton Cabral - Moacyr
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauDalla- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Pedro Pedrossian sa.) Aprovado, contra o voto dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Lázaro
- Raimundo Parente- Saldanha Derzi- Tarso Outra- Vicente Vuolo- Barboza.
Adalberto Sena- Agenor Maria- Evelâsio Vieira- Leite Chaves- MarA matéria vai à Comissão de Redação.
cos Freire- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 8:
Maria- Evelâsio Vieira- Leite Chaves- Marcos FreireDisCussão, etil turno único, do Projeto de Resolução n9 131, de
Nelson Carneiro.
1979 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
seu Parecer n9 1.016, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Chapecó (SC) a elevar em Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta
Dirceu Cardoso - Lâzaro Barboza.
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
PARECER, sob n• !.017, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciMendes Canale.
dade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Votaram "SIM" 36 Srs. Senadores
Em discussão o projeto. (Pausa.)
e uNÃO" 2 Srs. Senadores, ocorrendo uma abstenção. O projeto foi aprovaNão havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
do.
Em votação.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paue
sa.)
Aprovado, contra o voto dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Lâzaro
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Itein5i
Barboza.
Discussão, em turno lmico, do Projeto de Resoluçao n9 127, de
A matéria vai à Comissão de Redação.
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 9:
seu Parecer n9 1.008, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Piquerobi (SP) a elevar em Cr$ 1.609.541,92 (hum milhão seisDiscussão,_em turno único, do Projeto de Resolução n9 139, de
centos e nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
dois centavo~) o montante de sua dívida consolidada, tendo
seu Parecer n• !.032, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal
PARECER, sob n• 1.009, de 1979, da Comissão:
de Maceió (AL) a realjzar operação de emprésthno externo no valor
-de Coitstitulção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicide US$.5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) para ser aplicado no
dade.
programa de infra-estrutura de serviços básicos do Município, tene
do
Em discussão o projeto. (Pausa.)
PARECER, sob n• 1.033, de 1979, da Comissão:
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
· · -··- - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paudade.
sa.)
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Aprovado o projeto contra o voto dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso e
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro--a encerrada.
Lázaro Barboza.
Em votação.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paue
sa.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 6:
Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Dirceu Cardoso.
Discussão, em turno llnico, do Projeto de Resolução n9 129, de
A matéria vai à Comissão de. Redação.
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10:
seu Parecer n• 1.012, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
de Francisco Beltrão (PR) a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e
80, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que altera dispositivo do
seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e
vigente Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de
sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
1973), tendo
PARECER, sob n• 699, de 1979, da Comissão:
PARECER, sob n• 1.013, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, favorável, nos termos de Substitu-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicitivo que apresenta.
dade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Lãzaro
Barboza.
O projeto irâ à Comissão de Rcdação.

Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-los, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria irã à Comissão de Redaçiio, a fun de ser redigido o venci.do
para o segundo turno res,imental.
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2 o seguinte

o substitutivo aprovado.

O projeto voltarã oportunamente à Ordem do Dia, para o seu 29 turno
regimental.

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
O Congresso-Nacional decreta:
Art. I• O parágrafo único do art. 645 do Código de Processo Civil (Lei
n• 5.869, de II de janeiro de 1973) passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 465. .. ........................................ .
Parágrafo único. Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo e interrompem o prazo para a interposição de outro
recurso por qualquer das partes."
Art. 2• O caput do art. 538 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869,
de 11 de janeirO de 1973) passa a vigorar com a seguinte __r~dação:

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 125, DE 1979
Altera a Lei 11" 5.988, de 14 de dezembro de 1973- que regula os
autorais, e dá outras providências

_dir~itO$

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O Capitulo II, do Trtulo Vlll, da Lei n• 5.988-, de 14 de dezembro de 1973, passa a ter o seguinte art. 130, renumerados o atual art. 130 e
seguintes.
'"Art. 130. ~vedado imprimir obra literâria ou produzir versão
cinematográfica ou representaÇão teatral que divulgue memórias de
crimióoso condenado pela Justiça, relativas a delito por·ele praticado.
§ 19 Nas condições do preceituado no caput deste artigo, nenhum direito autoral poderá ser considerado ou reclamado.
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos delitos polfticos."

"Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo
para a interposição de outros recursos."
Art. 3• A presente lei entrarâ em vigor quarenta e cinco (45) dias depois
de publicada.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.

Item 11:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sen~do n9
71, de 1979, do Senador Franco Montoro, que restabelece a autonomia dos Sindicatos de Estivadores na distribuição dos encarregados
de direção e chefia nos serviços de carga e descarga, revogando o
art. 18 do Decreto-lei n'i' 5, de _4 de abril de 1966, tendo
PARECERES, sob n•s 672 e 673, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Socl•l, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 13:
_ Discussão, em prfmeiro turn-o, do Projeto de Lei do Senado n9
129.
1979. do Senador Nelson Carneiro, que aCrescenta- parágrafo ao art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, para disciplinar a prorrogação da jorn3.da de trabalho dos bancârios, tendo

de

PARECERES, sob n•s 854 a 856, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - )9 pronunciamento: favorável,
com Emenda que apresenta de n9 1-CCJ; l'i' pronunciamento: favorável ao Substitutivo da Comissão de Legislação Social;
- de Legislação Soclal, favorãvel, nos termos do Substitutivo
que oferece.

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. (Pau·

Em discussão o projeto, o substitutivo e a emenda. (Pausa.)

sa.) 1
Aprovado.

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discus-

O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o 2'i' turno regimental.

t

o seguinte o projeto aprovadó.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1979
Restabelece a autonomia dos Sindicatos de Estiv8.dores na distribuição dos encarregados de direção e chefia nos serviços de carga e
descarga, revogando o art. 18 do Decreto-lei n'i' 5, de 4 de abril de
1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• J;; revogado o art. !8 do Decreto-lei n• 5, de 4 de abril de 1966,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 2• da Lei n• 5.480, de 10 de agosto de
1968.
Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) ·- Item 12:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
125, de 1979, do Senador Gastão MUller, que altera a Lei n• 5.988,
de 14 de dezembro de 1973- que regula os direitos autorais e dã
outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 916 e 917, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, votando pela inconstitucionalidade o Senador Nelson Carneiro, pela inconstituciorialidade e injuridicidade o Senador Lázaro
Barboza e, ainda, voto vencido do Senador Leite Chaves; e
- dl" Educação e Cultura, favorãvel.
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.
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são.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o substitutiVo, ficam prejudicados o projeto e a emenda.
A matéria vai à CorriisSão de Redação, a fim de redigir o· vencido para o
2'i' turno regimental.
E o seguinte o substitutivo aprovado.

EMENDA N• 2-CLS
. (SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 129, de 1979, que "dá nova redaçio ao artigo 225 da Consolidaçio das Leis do trabalho, aprovada
pelo Decret.....lei n9 5.452, de )9 de maio de 1943, eom as modificações
da Lei n• 6.637, de 8 de maio de 1979".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O artigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, com as modificações da Lei
n'i' 6.63_7, de 8 de maio de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 225. A duração normal do trabalho dos bancârios po·
derá ser acrescida de horas suplementares, não excedente de duas,
observado o limite de 40 horas semanais, por acordo escrito entre
bancário e empregador, ou mediante contrato coletivo de trabalho."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotada a matêria constante da
Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais dos Projetes de Resolução n9s 116, 126,
127, 129, 130, 131 e )39, 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 Plenãrio, serão lidas pelo Sr. l'i'-Secretário. (Pausa.)
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PARECER N• 1.051, DE 1979

PARECER N• 1.049, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n• 116, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão ápresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 116.
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cri 106.407.363,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua çlívida coQ_~:;,olidada.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 1.049, DE 1979
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 116, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou~ no_s termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e êu,
RESOLUÇÃO N•

Da Comlssílo de Redação
Redaçào final do Projeto de Resolução n• 127, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzf
-A Comissão apresenta a rCdação final do -Projeto de Resolução n9 127.
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Piquerobi, Estado de São
Paulo, a elevar em CrS 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e nove mil, qui·
nhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa c dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha D~rzi, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 1.051, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n• 127, 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 Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, e elevar em CrS 106.407.31í3,00 (cento e seis milhões,
quatrocentos e sete mU, trezentos e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Plquerobl, Estado de Sio
Paulo, a elevar em C" 1.609.541,92 (um milhão, oelscentoo e nove
mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 106.407.363,00 (cento e seis
milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros) o monp
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um ernpré:stimo
de igual valor,junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacion~l_da Habitação- BNH,
destinado ao financiamento dos serviços de ampliação e melhoria do sistema
de drenagem de águas pluviais daquela Capital, 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 Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Piquerobi, 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 CrS 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e
nove mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um ernprêstimo 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 à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional da
COHABJBauru, dentro do Programa FINC, naquele Município, obedecidas
as condiç_ões admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER N• 1.050, DE 1979
Da Comlasão de Redaçilo
Redação final do Projeto de Resolução n• 126, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução· n• 126,
de 1979, que autoriza o Departamento de Urbanização e Saneamento de Ribeirão Preto- DURSARP, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
26.534.308,02 (vinté e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos
e oito cruzeiros e dois centavos).
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979,- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 1.050, DE 1979
Redação final do Projeto de Resoluçilo n• 126, 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

PARECER N• 1.052, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 129, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n• 129,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR) a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove
mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada,
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECERN9 1:052, DE !979
Redação final do Projeto de Resoluçilo n• 129, 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 Departamento de V rbanlzaçio e Saneamento de RIbeirão Preto- DURSARP, a contratar operaçio de cr&lito no valor
de CrS 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos).

Autoriza a Prefeitura 'Municipal de Francisco Bel trio, Estado do
Paraná, a elevar em CrS 86.829.997,72 (oitenta e seis mUhôe!, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I• ~ o Departamento de U rbanizaçi!o e Saneamento de Ribeirão
Preto- DURSARP, nos termos do ar!. 2• da Resoluçio n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar urna operação de
crêdito no valor de Cr$ 26.534.308,02 (vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito cruzeiros e dois centavos), 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 de infraestrutura urbana nos Conjuntos Habitacionais Quintino Facci e Solar Boa
Vista, em Ribeirão Preto, 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.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n~ 93, de ll de outubro de 1976. do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis milhões, oitocentos e vinte nove mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e dois centavos) o·montante de sua dívida consolidada, a flrn 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, destinado ao financiamento dos serviços de implantação
do Projeto 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.
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PARECER No 1.053, DE 1979
Da Comissão de Redação

PARECER No 1.055, DE 1979
Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resolução no 130, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComisSão apresenta a redação final do Proje.to de Resolução n9 130,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de Santa
Catarina, a elevar em Cr$ 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzi. Relator-- Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 1.053, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n• 130, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituiç~o, e eu,
·
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

No

Redação final do Projeto de Resolução no 139, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 139,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas,
a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares americanos) para ser aplicado no Programa de infraestrutura de serviços bãsicos do Município.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER No 1.055, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução no 139, de 1979.
Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
IV, da Constituição; e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado de Santa
Catarina, a elevar em CrS 49.932.800,00 (quarenta e nove milhões,
novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

RESOLUÇÃO No

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas a
realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
5,000,000.00 (cinco milhões de dólares americanos) para ser aplicado
no Programa de infra-estrutura de se"lços básicos do Munlc(plo.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Xanxerê, Estado dC Santa CatariO Senado Federal resolve:
na, nos termos do art. 2o da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Se·
Art. J9 É a Prefeitura de Maceió, Estado de Alagoas, autorizada a reanado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 49.932,800,00 {quái'enta e nove milizar, com a garantia da União, uma operação de emprêstfrno ex~erno em
lhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua moeda, no valor de USS 5,000,000.00 (ciilco milhões de dólares americanos)
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual vaou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a Grupo Financiador
lor, junto ao Bancq de Desenvolvimen_to do Estado de Sant3:: Catarina S.A., a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação do Brasil, para financiar O PrOgrama de Infra-estrutura de serviços báSicos do
BNH, destinado ao financiamento dos Se-rViços de pavimentação das princiMunicípio.
pais ruas da cidade e de infra-estrutura, dentro do subprograma FIDREN,
ArL 29 A operação-de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no reSpecti- pelo Poder Executivo Federal, a taxa de juros, despesas operacionais, acréscivo processo.
mos. prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econômicoPARECER.No 1.054, DE 1979
financeira do Governo Federal e o disposto na Lei Municipal n9 2.625, de 11
Da Comissão de Redaçilo
de outubro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas do dia
12 de outubro de 1979.
Redação final do Projeto de Resolução no 131, de 1979.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Relator: Senador Saldanha Derzi
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As redações finais lidas vão à
A ComiSSão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 131,
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo sr. 19-Secretârio.
Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
São lidos e aprovados os seguintes
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator Adalberto Sena.
REQUERIMENTO No 513, DE 1979
ANEXO AO PARECER No 1.054, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n• 131, 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 No

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• I 16, de 1979.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Saldanha Derzi.
REQUERIMENTO No 514, DE 1979

, 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
Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó, Estado de Santa
Resolução no i 26, de 1979.
Catarina, a elevar em Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
de cruzeiros) o montante de sua d[vida consolidada.
REQUERIMENTO N• 515, DE 1979

O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 20 da Resolução n• 93, de i 1 de outubro de 1976, do Se·
nado Federai, autorizada a elevar em Cr$ 140.000.000,00 (cento e quarenta
milhões de cruzeiros) o montant~ de sua divida consolidada, a
de que possa contratar empréstimos no valor acima, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na quã.lidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados ao financiamento de
obras dos Projetos CURA e FIDREN, naquele Municfpio, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

rnn

Nos termos do art. 356 do Regimento I o terno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da rcdação final do Projeto de
Resolução n• 127, de 1979.
Saia das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
REQUERIMENTO No 516, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão c votação, da redação final do Projeto de
Resolução n' 129, de 1979.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
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A matéria vai à promulgação.

REQUERIMENTO N• 517, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redl!lçào final do Projeto de
Resolução n• 130, de 1979.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.

Quarta-feira 21 6177

o

SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo~. palavra ao nobre Senador- Agenor Maria.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte di§curso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, tive a oportunidade de analisar desta tribuna o problema da alta
REQUERIMENTO N• 518, DE 1979
exorbitante do âlcool, do âlcool que ê nosso, do álcool que representa, talvez,
Nos termos do art. 356_ do Regimento Interno, requeiro dispensa de a ún"ica saída energética diante das grandes dificuldades de importação de pepublicação, para imediata discussão e vOtação, da redação final de:> Projeto de tróleo que temos no momento. Hoje, o _que me traz à tribuna, Sr. PresiResolução n• 131, de 1979.
dente, é a miriidesvalorização do cruzeiro e a inflação galopante que, a cada
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979. - Saldanha Derzl.
dia, toma conta desta Nação, inflação galopante que mata devagar a classe
assalariada brasileira, jogando-a à sua própria sorte, à sargeta do desespero e
REQUERIMENTO N• 519, DE 1979
ao abandono da dor aqueles que trabalham e produzem em nossa Pâtria. Não
Nos termos do arl 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de posso calar-me diante da desfaçatez do Governo que, monstruosamente, joga
publicaÇãõ, pãra imediata discussão e votação, da- redação final do Projeto de
à sua própria sorte milhões de brasileiros que vivem de salârio.
Resolução n' 139, de 1979.
Sr. Presidente, SrS. Senadores, fico a me perguntar: para onde vão ser ar·
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1979.- Saldanha Derzl.
rastados milhões de brasileiros, com esta inflação galopante que se apodera
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Aprovados os requerimentos, da Nação, que não têm o que vender e de tudo precisando comprar?
No momento em que a indefinição polftica e ideológica representa tudo,
passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 116, de 1979. no momento_ em que o impasse ideológico tomou conta da Nação, momento
este do salve-se-quem-puder, a Nação fica a se perguntar onde estâ a adminis(Pausa.)
tração pública que, em vez de se volta~ para os_ verdadeiros problemas nacioNão havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
naiS, o problema da carestia, do altO custo de vida, volta-se para a política
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau- partidária, para- apolit~calha que n~da tem a oferecer ao povo, como se a simsa.)
~
~
ples modificação de partidos fosse resolver o problema angular da crise que
avassala este País.
Aprovada.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, O-dólar, a partir de hoje, passou a valer
A matéria vai à promulgação.
CrS 32;04-. A minidesvalorização jâ alcançou, neste ano - estamos em noO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do vembro - a 53,9%: ~-o percentual da desvalorizaÇão da nossa moeda, que se
Projeto de Resolução no 126, de 1979. (Pausa.)
avacalha a cada dia e a cada hora . .E: uma desprCzível e horrível falta de comNão havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
preensão do Govern-o que cria esta sitUação. Aquêles que têm o que vender,
Em votação.
nesta Pátria, cada dia ficam mais ricos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (PauO Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
sa.)
Aprovada.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Permll!'-mc concluir meu
A matéria vai à promulgação.
racioclriio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a redação final do
Projeto de Resolução n• 127, de 1979. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, de~laro-a encerrada.
Em votação.
-·
Os Srs. Senadores que a aprovam- queiram permâncicer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à pi'oinuigação.

Aqueles que não têm o que vender e que tudo preci::~am coinprar, a cada
dia ficam mais desgraçados, aqueles que têm patrimônlo; não sabem nem
onde botar dinhejro, porque a valorização dos bens 1m_óveis 6 uma coisa extraordinária. Querrl fero terrenos, casas, quem tem bens de capital a cada dia
fica mais rico, mas milhões e milhões de brasileiros, mais de 80% da nossa população não têm nada, não têm patrimônio. E não o tendo, precisam comprar de tudo e nada têm para vender. O que acontece com milhões de brasileiros que, não tendo o que vender, precisam a cada dia comprar cada vez mais
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a redação final do caro aquilo de que necessitam? A carne, liberada; liberado o preço da carne,
mas fixado o salârio. É interessante, o Governó fixa o salãrio e libera a carne;
Projeto de Resolução n• 129, de 1979. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerr~da.
o Govemo fixa o salãrio, mas libera o arroz; o Governo fixa e determina o salário, mas libera os gêneros de primeira necessidade.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (PauEntão, é de se perguntar, Sr. Presidente, por que dois pesos e duas medisa.) Aprovada.
d<~:s? Por q_ue _o Governo que fixa o salário, determina não poder aumentar
A matéria vai à promulgação.
- mais e, ao mesmo tempo, favorece a liberação da carne? Diante desta realidaO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a redação final do de é que cu volto à tribuna, no dia de hoje, volto para dizer que aqueles que
vivem de salãrio estão jogados à sua própria sorte.
Projeto de Resolução n• 130, de 1919. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em-discussão a redação final do
Projeto de Resolução n• 131, de 1979. (Pausa.)
Não havendo quem-queira discuti~la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senildores -qUe à aProvam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• me concede um apar-

te?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concedo com o maior prazer, m_as antes pedirei para concluir o meu raciocínio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse desta tribuna que fiz, hâ cinqUenta
dias passados, um levantamento do preço de dois produtos de primeira necessidade. O leite Ninho integral, que é um produto de massa, e o 6leo de soja
que também é u~ produto das m.assas de poder aquisitivo mais baixo. Encontrei, aqui em Brasnia, que é uma das cidades de padrão de vida mais caro do
País, o óleo de soja à razão de vinte e quatro cruzeiros e setenta centavos a
~é!!a de novecentos mililitros. Esse mesmo óleo de soja vale no Nordeste a importância de quarenta e cinco e atê cinqilenta cruzeiros. O leite Ninho inteO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a redaçi!o final do gral, de quatrocentos e cinqUenta e quatro gramas, aqui em Brasília custa
Projeto de Resolução n• 139, de !979. (Pausa.)
quarenta e dois cruzeiros, e, no interior do Nordeste, setenta cruzeiros, numa
Não_ havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
demonstração de que nós temos ·dois preços, ou seja, duas inflações, a inflação real e a inflação psicológica. A inflação real é uma, a inflação psicolóEm votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau- gica é outra. A inflação real é fruto do modelo econômico concentrador de
renda,
e a inflação psicológica ê fruto, não resta a menor dúvida, da indecisãosa.) Aprovada.
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político~ideológica

do Governo. Se o Goverlio não se define ideologicamente, qual V. Ex• foi participante, V. Ex• que aqui, neste plenário, como mais ninentão, não hã uma definição econômico-social, ê um salve-se-quem-puder. guém, clamou incessantemente por uma política tributária diferenciada para
Então, aqueles que podem ficar mais ricos hoje não esperam pelo amanhã. o nosso Nordeste. E eis que - confesso com agradãvel surpresa - no III
Este ê o delineamento do meu raciocínio, ê este o raciocínio que me traz à tri- PND, que votaremos dentro de alguns dias, essa diferenciada política tributãria está, senão explícita, pelo menos bastante implícita. Assim é que, à págibuna na tarde de hoje.
:E: com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador Gabriel na 45, diz:
Hermes.
"A política tributãria será executada, visando a:

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, V. Ex• falou
no preço alto do álcool. Veja V. Ex• como esses problemas, às vezes, obrigam
a certos estudos e até mesmo a que nos apoiemos em dados estatísticos, em
estudos econômicos e até financeiros. Ora, o álcool, nesta altura em que a ga~
solina dispara no mundo inteiro para Um preço que não sabemos onde vai pa•
rar, sabemos que é uma solução para o nosso País e para alguns outros que
poderemos, um dia, servir. E sabemos que o âlcool é uma das produções das
regiões pobres do Brasil, acentuadamente da região a que V. Ex• pertence, o
Nordeste. O âlcool tem dado oportunidade para que alguns poucos tenham
vantagens, mas estes alegam que não têm tido passibilidade de pagar devidamente aos produtores. Então, é preciso que V. Ex•, quando falar no âlcool, medite bem. Se o preço do ãlcool sobe, não será isto um derrame natural de
dinheiro que vai-se provocar dentro d_o próprio País, em vez de jogarmos o
nosso dinheiro para o exterior, em irilp"Otiação de petróleo? Não será um estímulo para que se aumente a produção da cana e, portanto, a produção, amanhã, do álcool para os transportes? Estou apenas dando esses dados a V. Ex,.. porque é um assunto para estudarmos e até meditarmos, quando todos sentimos que realmente nos assusta, mas é bom termos cuidado, porque não acredito que isso não tenha sido meditado por aqueles que estão comandando a
política dO aumento de um preço de uma região pobre como o Nordeste,.e
que não tenha sido no sentido de incentivar maior produção, para evitar
maior perda de recursos do Brasil, com importação.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Gabriel Hermes,
toquei no problema do álcool só de relance, mas já que V. Ex• dá o aparte
com a profundidade de análise, eu volto a responder a V. Ex'" o seguinte: o âl~
cool representa hoje uma derivaçãO para nós; brasileiros, que não podemos
importar petróleo, para nós brasileiros que não podemos pagar o petróleo.
que estamos importando. Somos os maiores produtores de cana do Universo;
éramos até o ano passado os maiores produtores de açúcar do Mundo, e talvez sejamos este ano o primeiro produtor de açúcar do Mundo, exportando
açúcar subsidiado para a Alemanha, para o Japão, é tanto o japonês quanto o
alemão, que têm um poder aquisitivo muito maJor do que o nosso, compram
o nosso açúcar mais barato do que o brasileiro; compram o nosso açúcar
mais barato porque nós o subsidiamos para poder exportar. Infelizmente,
quem dâ o preço aos nossos produtos nobres não somos nós, são aqueles que
os compram. Então, diante da crise de petróleo, acho que poderemos, realmente, consumir álcool em vez de gasolina, pois já está começando a haver
um despertar, no País, para trocarmos os motoies ·a gasolina por motor a álcool; em Hrasília já vinha acontecendo isso. Então, por que subir o preço- do
álcool, inopinadamente, em mais de 70%? f: preciso que se compreenda que o
álcool é nosso, subsidiado ou não ele nos pertence; a gasolina, independente
de não ser nossa, precisamos importar e"Itão temos o dinheiro para pagar. Na
hora em que o nosso motorista transfor-ma o Seu motor a gasolina em motor a
álcool, ele passa a consumir uma energia qUe é nossa e que não precisamos
·
pagar por ela.
A linha do meu raciocínio é muito_ lógica, é muito evidente: o que quero
afirmar é que o Governei- que preparou pSicologicamente a população brasileira, desde 1974 até hoje, não tinha por que, depois de se criar esta mística da
energia do ãlcool derivado da cana-de-açúcar, subir esse mesmo álcool numa
proporção de tirar toda a motivação de modificarmos, realmente, a energia
da gasolina para a energia do ãlcool.
Esse o meu racioCínio. O meU profe.Sto--,--na tarde de ontem, tem validade,
porque o álcool é nosso e precisamos, realmente, libertar-nos da gasolina que
não podemos mais pagar, para utilizar o ãlcool que, independente de ser nosso-, é uma energia--que-s-e renova a cada ano.0 Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, concedo o aparte ao Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Nobre Senador Agenor Ma·
ria, co-meço por lhe pedir que me releve se ponho de lado a temática do discurso de V. Ex.• para abordar outro ponto: é que, de hã muito, estava eu à es~
preita de que V. Ex• viesse à tribuna, para me congratular com V. Ex•, para
dar-lhe mesmo os meus efusivos parabêns por urna extraordinária vitória, da

... aplicação às regiões menos desenvolvidas, em particular o
Norte e o Nordeste, de política tributária estimulante ao desenvolvimento."
Veja, assim, que tenho razões muito profundas para congratular-me com
V. Ex• e, igualmente, tem V. Ex• razões também muito sérias para estar sa~
tisfeito com esta sua própria vitória. Meus parabéns, meu eminente colega.

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Luiz Cavalcante,
desde que aqui. cheguei, em 1975, que advogo legislações diferenciadas, porque não entendo um País continental como o nosso, com cinco Regiões
díspares: o-Norte, o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste, com uma só
legislação, porque é iriteifamente impossível igualar as desigualdades; seria
até um vexame querer se igualar aquilo que Deus deixou desigual! Se os dedos das mãos são desiguais, então as criaturas, realmente, não podem ser
iguais. Daí eu ter defendido, desde que cheguei aqui, legislações diferenciadas, pois eu entendo, quando o Governo fixa os salãrios que ele os fixe verticalmente, de cima para baixo, reconhecendo a pobreza de determinadas regiões. O salário de São Paulo, hoje, é Cr$ 2.278,00, o do Rio Grande do Norte, CrS 1.644,00. São diferentes as regiões, o Sudeste do Nordeste. Mas, o
próprio Governo, o mesmo Governo quando fixa a Taxa Rodoviária ele nos
iguala. Por que, então, somos diferentes na hora do direito, e somos iguais na
hora da obrigação? É um paradoxo. Assim sendo, eu advogo legislações específica para cada região, como advogo uma tributação que incida sobre lucro. Porque o ICM que aí está incide sobre uma agricultura altamente gravosa,
em certas ocasiões atê- deficitária. O ICM ê um imposto que se paga horizontalmente, e ocasiona que o agricultor, que não é um comerciante, pague certos tributos que incidem sobre o seu produto pela simples obrigação comer·
cial. Não é justo que o agricultor sofra urna incidência tributária num produto que lhe deu prejuízo, ou seja, que ele pague pelo que trabalhou, pelo que
produziu. Realmente, não tem sentido fixar-se o homem à terra cobrando
uma taxa de 18%, que já agora, a partir de 1980, será a taxa de ICM para o
Nordeste, incidindo sobre um produto _acrescido de uma taxa de 2,5% do
FUNRURAL. Ou seja, a carga Tributária mais encargo ·social é de 18,5%,
que incide sobre um produto muitas vezes deficitário. Assim sendo. eu me rebelei contra essa taxa porque a achei exorbitante, extorsiva e até mesmo desumana.
Agradeço ao nobre Senador Luiz Cavalcante, que realmente acompanha
e tem sido, graças a Deus, para mim, uma espécie de luz, de conselheiro, agradeço, realmente, com simpatia e emoção, o reconhecimento da minha luta em
torno dessa realidade.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- O reconhecimento foi do Governo, também, que lhe deu razão.
OSR.AGENORMARIA(MDB-RN)-Muitoobrigado a V. Ex•Sr.
Presidente e Srs. Senadores, leio nos jornais de hoje que a correção monetária
vai atingir 47,2%. Essa correção monetária vai incidir sobre a casa própria,
vai incidir sobre todas as obrigações do povo brasileiro, porém esta correção
de 47,2% está acima do aumento do salário que o GOverno deu; ficará, assim,
um residual contra o mutuário da casa própria, residual este que tira da mesa
do mutuário o próprio alimento.
Confesso à Casa, cOmprei urna casa pelo sistema de habitação, ern-1976,
e a prestação desta casa, nessa ocasião, era de sete mil e poucos cruzeiros.
Comprei a casa mas porque como Senador da República moro em Brasília,
tive a oportunidade de alugar a casa em Natal. Comprei-a pagando prestação
de sete mil e poucos cruzeiros e aluguei-a por cinco mil e poucos cruzeiros.
Não usava a casa, alugava-a e colocava do meu bolso dois mil e poucos cruzeiros, isso em setembro de 1976. A situação hoje é a seguinte: a pi-estação,
que de sete mil e poucos cruzeiros, está por dezesseis mil e oitocentos cruzei·
ros e o aluguel está por oito mil e quinhentos cruzeiros. Estou pondo, do meu
bolso, oito mil e trezentos cruzeiros, quando botava, simplesmente, dois mil e
poucos cruzeiros. E eu mê pergunto, se eU não foSse um Senador da República, fazendo cem mil cruzeiros por mês, fosse um funcionário, fazendo trinta e
cinco ou quarenta mll cruzeiros por mês, funcionário de elite, funcionário de
categoria, estaria, a esta altura, ou sendo obrigado a entregar a casa ao Governo ou passaria fome. SrA Presidente, Srs. Senadores, com uma prestação de
dezesseis mil e oitocentos cruzeiros para urna casa ~e classe média, mas de

Novembro de 1979

Quarta-feira 21 6179

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

classe média simples do que qualquer outra coisa, com prestação que em 1976
era de sete mil e poucos cruzeiros e hoje está em dezesseis mil e oitocentos
cruzeiros, todo aquele pessoal que comprou aquelas casas, como funcionários
do Governo, e que percebem salárioS de trinta e cinco a quarenta mil cruzeiros por mês, que é o máximo, estão na iminência de perder a casa ou passar
fome.

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) -V. Ex• me permite um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Com o maior prazer, nobre
Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Felizmente foi expurgada da
correção monetária a chamada acidentalidade. Se isto não tivesse acontecido,
o aumento do petróleo, considerado acidental, influiria drasticamente para
que a correção se alçasse acima de 60%, acompanhando a inflação. A cor-.
reção monetária é, por muitos, considerada inVenção brasileira, tão original
como o avião inventado pelo-nosso Santos Dumont. Mas, na verdade, a correção monetária foi adotada por muitos outros países, inclusive pela Inglaterra, durante cerca de dezoito anos. Todos a abandonaram, só nós é que persistimos. O Sr. Nestor Jost, nosso -ex-ColeSã -iiO COiigresso Nacional, com a sua
grande experiência de ex-Presidente do Banco do Brasil, não se tem cansado
de clamar contra a correção monetária, que, a seu ver, é a grande fonte alimentadora da inflação. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Muito obrigado, Senador
Luiz Cavalcante, rilas recordo aquf o -seiuinte: No ano passad·o, a inflação
deu condições aos alqUimistaS do Governo de corri_gi-la em termos de 37%~A
correção monetária válida para o ano passado atingfu 37%. Trinta e sete por
cento, com t 6% de juros, o custo do dinheiro para a casa própria alcançou o
patamar de 53%, daf o aumento da prestação da casa própria e o saldo devedor cada vez maior. Mas, me pergunto, se todos nós que compramos a casa
própria pelo Sistema de Habitação ficamoS em s{tua-ção diflcil, quantos não
perderam a casa e não estão passando fome? Onde vai parar esse pessoal, se a
correção, este ano, vai ser feita na base de 47,2%? Porque 47,2% com 16% dos

tão V. Ex• verifica que a correção do BNH é inferior ao aumento do custo de
vida ao aumento dos s"alârios. Como bem citou o nobre Senador L"uiz Cavalcante, num tudo_ é levado em conta para o cálculo da inflação. _Mas, no caso
dos operários, o que hoje se leva em conta não é a inflação, é o aumento do
custo de vida, é o aumento do índice de preço ao consumidor. V. Ex• hã de
convir que o Governo agora, praticamente, livrou os assalariados da desgraça
da inflação. Aliás, aqueles que têm um ordenado menor, não têm somente a
reposição da inflação, eles têm um adicional de 10%. A inflação ê sem dúvida
um câncer· que corrói a economia, é preciso lutar contra ela, é preciso proteger os assalariados, não há dúvida quanto a isso, mas, é claro que os dados de
V. Ex• devem ser analisados com cuidado para evitar erros de interpretação.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, V. Ex•
diz que o Governo está fazendo correção a cada seis meses. Mas ele fez a correção de novembro baseado em quê?

O Sr. José Lins (ARENA

-CE)~

Baseado, agora, no índice do custo

de vida, ou melhor, no índice de preço ao consumidor.

O SR. AGENOR MARIA (MDB -

RN) - O lndice do custo de vida

obedeceu aos critérios de preços reais ou psicológicos?
O Sr. José Lins (ARENA -CE) ~Preços reais, é claro, não existem
preços psicológicos.

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pergunte às donas-de-casa
que vão fazer a feira, que elas responderão a V. Ex• a cada semana, sobem os
preços.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas isso ê o preço real, nada tem de
psicológico.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O preço real, Senador Josê

Lins, não pode ter a cada semana uma remarcação. O preço real é um e o
preço psicológico é outro:
Infelizmente, nós temos uma SUNAB, temos alguns organismos para
controlar o preço, e o que eles têm feito, realmente, ê tumultuar o comércio.
Sim, agora, mesmo, eles acharam por bem liberar o preço da carne, para po~
juros do dinheiro, o custo do dinheiro passa de 63%. Não dá oportunidade der subir o preço da carne congelada. A carrte congelada passa a cento e dez
para quem vive de renda fixa poder pagar a casa própria. Sr. Presidente e Srs. cruzeiros o quilo, e a carne congelada pertence ao Governo. E assim liberaSenadores, é um absurdo porque a casa própria nada mais é do que uma se- ram o preço da carne fresca.
guranÇa daqueles que sonharam em possuir a sua casa, a casa dos seus so-

nhos. E é de se perguntar, como é que pode subir mais de 60% a prestação de
uma casa adquirida ao Governo?

O SR. AGENOR MARJA (MDB- RN) - A palavra está comigo, de-

O Sr. José Lins (ARENA - CE) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou dar o aparte ao Senador José Lins, vice-Uder do Governo, mas tenho cert~a absoluta que S. Ex•
não vai concordar com essa taxa extorsiva que, de uma vez por todas, joga
.na sarjeta do abandono, do sofrimento e da dor todo aquele que, não podendo construir a sua casa, foi obrigado a comprá-la através do Sistema de Habi-

tação Popular.
Cdm o maior prazer, nobre Senador.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Agen:or Maria, gostaria apenas de analisar alguns dados que V. Ex• está comentando neste plenário, para mostrar ó seguinte: V. Ex• fala que a correção monetária foi de

47%. Mas note bem que a correção do salário foi de 22% mais 26%. Como
urna incide sobre a outra, isto ê, como são dois fatores que se multiplicam
para o resultado final do salário, o aumento cumulativo da primeira 22% e da

segunda de 26,6% se eleva a quase 55%...

O SR. AGENOR MARIA (MDB -

~

RN) -V. Ex• está completamente

enganado.

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - ... enquanto que a correção foi de
47% ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB -

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- O fato, nobre Senador, ...

RN)- Mas na soma entre um e

outro criou um vácuo que foi absorvido, porque a alta não foi de uma vez,

num País de inflação a 7% ao mês.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) -

V. Ex• me permite concluir?

O SR. AGENOR MARIA (MDB -

RN) -

Com prazer.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- A verdade que se dã!: que houve um
aumento de 22% e, em seguida, um outro, devido ao índice do preço ao consumidor, de 26,6%. Compondo-se os dois aumentos, como se faz normalmente, obtemos 54,4%. Ainda mais, nobre Senador, a correção do BNH é feita de
ano em ano enquanto a correção do salário é feita de seis em seis meses. En-

pois concederei o aparte a V. Ex•. É de se perguntar o seguinte: Como é que
um órgão controlador de preços pode controlar o preço de um produto se ele,
por si, -sobe o preço de um produto que está nas suas mãos, no caso da carne
congelada, e libera a carne fresca? Este é um aspectO; o segundo aspecto: o
Governo quer exportar cafê. Nós éramos os maiores produtores de café do
mundo, mas o que estâ acontecendo hoje? Os nossos assalariados não estão
podendo mais tomar café. Por quê? Porque o GoVerno sobe Indiscriminadamente o preço do café, para que as massas trabalhadoras não possam realmente tomar café e, não podendo as massas tomar mais café, terá o Governo
condições de exportá-lo. Nos Estados Unidos, no ano passado, o café baixou
três vezes e aqui subiu seis. Então é de se perguntar que tipo de politica é essa,
q_ue sendo nós o primeiro produtor de cate do mundo os nossos assalariados
não podem tomar café? Porque se V. Ex' vê os índices da alta do café e procurar ver os índices da alta do salârio, verificará que o café subiu mais do que
o salãrio. Na proporção em que o café sobe mais do·queo salário, o assalariado vai tomar menos café.
No caso do açúcar é o seguinte: nós continuamos a exportá-lo e o açúcar
consu-mido no Japão é mais barat~ dO que o consumido aqui no Brasil, porque- subsidiamos O 8.Çúcar para o Japão mas não subsidiamos para os nossos
trabalhadores, para os nossos operários.
Em palestra com o Ministro Prieto, aqui, em 1977, disse-me ele que, realmente, os indices salariais tinham melhorado muito. Respondi-lhe o seguinte:
realmente melhorou, mas melhorou artificialmente, em termos literários, porque na realidade o salário se mede pelo que ele compra em utilidades. Se a
pessoa com 20 unidades de salário compra 20 utilidades para trazer para casa
e, amanhã, com 40 unidades só ~ornpra 10, conseqUentemente não melhorou,
porque o salário não se mede, Senador José Uns, pelo que o operário bota no
bolso, não, ele se mede pelo que ele compra em utilidades. Esta é a realidade.
V. Ex• advoga, defende o governo, está certo, mas veja o seguinte: o Governo
vai acabar com os dois Partidos, ARENA e MDB, porque se não acabar com
eles o Governo não vai fazer nem Vereador nessa próxima eleição; e não vai
porque, na verdade, o Goverho é im~opular, porque ele jogou o nosso povo à
sua própria sorte. Ninguêm está gostando do Governo; o rico brasileiro- eu
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disse ontem- que não se ligou- às multinacionais, descapitalizou~se, porque a inflação descapitaliza todo mundo; a classe média endividou~se; o cadeado está nos telefones, porque a classe média não p-ode mais pagã-lo; quanto ao nosso assalariado, não é questão de poder colocar o telefone, ele não
sabe é telefonar. Então, a situação social deste País é esta: o rico descapitali_zado, a classe média endividada, senão vejamos: em 80% da classe mêdia brasileira a casa ê do BNH, nesse sístema miserável; o carro é da financeira, e o
assalariado, Senador José Lins, está jogado à sua própria softe. Esta ê a situação social, a situação pública. E como vão Os Municípios? Os MunicíPios
empobreceram. Como vão os Estados? A Federação desapareceu, e os Estados endividaram-se.
O Sr. José Llns (ARENA -
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CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB -oRN)- E a Nação, como vai o
Pais? Agora mesmo temos o Ministro Delfim Netto andando pelo mundo
atrás de quê? Empréstimos! O Rischbieter, Ministro da Fazenda, deve estar
viajando, hoje, atrás de quê? De empréStimos! O Farhat, Ministro das Comunicações, nem sei que Ministêrio está alcançando agora, vai viajar atrás não
sei de que. Se fizermos uma comparação cm termos dos Ministros que viajam
hoje e .como eles viajavam há vinte anos passados, como estão viajando os
nossos Ministros! E viajando atrás de Quê? De empréstimos. Empréstimos
por que? Porque este é um modelo econômico superado, que realmente não
tem condições de sê-lo. Tenho em mãos um discurso feito por mim, em 5 de
setembro de 1975, no qual eu dizia ao Governo o que ele deveria fazer, para
realmente conter a inflação e criar condições, ou seja, perspectivas para a
Nação. No meu discurso de 1975 eu dizia:
"Assim sendo, somos obrigados modificar as metas econômicas dos critérios até agora adotados e a ponto para equilibrar as finanças do País e encontrarmos os verdadeiros caminhos da democracia a que todos aspiramos. l<') conter as despesas públicas, evi·
tanto as construções suntuosíssimas, como a do Banco Central, feito de mármore, onde se gastou uma fortuna;
2) Disciplinar o poder de compra artificial com normas para o
útil e o supérfluo e juros diferenciados para os bens de capitais e
consumo.
3) Suspender as importações de qualquer produto que produ·
zimos no Brasíl. Porque não entendemos importar o que temos, e
não podermos pagar!
4) Criar um mercado de consumo interno, subsidiando os produtos agrícolas deficitârios e gravosos, e aumentando os salários
dos funcionários civis e militares da U niio para criar poder de com·
pra no Brasil.
5) Salário mínimo proporcional, considerando uma taxa maior
para os salários menores, e vice~versa, melhorando assim o orçamento doméstico dos milhares de assalariados de baixa renda.
6) Desestimular o aumento da produção de veículos diminuin·
do o prazo de financiamento e tirando o erMita para carros de luxo.
7) Associar a gasolina ao ãlcool anidro: · ·
8) Autorizar dois tipos de café. O primeiro puro e o segundo
associando com o milho, barateando o custo do produto para as
pessoas de baixa renda e conseqUentemente diminuindo o consumo
do produto.
9) Diminuir a importação do trigo e conscientizar a população
para o consumo da soja, milho, mandioca, e a batata doce.
lO) Autorizar trânsito livre sem impostos ou taxas aos produtós de primeiríssima necessidade, como sendo feijão e farinha, tipo
inferior, rapadura e batata doce. Esta medida favorecerá o barateamento e a facilidade da comercialização em todos os recantos do
País.
II) Legislação especifica para atendimento das regiões, pois a
lei deve ser elaborada tendo em vista as características regionais.
12) Desburocratizar os impostos através do imposto único
proporcional em termos de categoria, dando assim ao pequeno industrial e comerciante oportunidade de continuar na sua atividade.
13) Profissionalização do homem do campo através do serviço
militar.
14) Evitar ? êxodo rural, levando às regiões agrícolas do Pais
rede escolar, energia e assistência volante, médica e dentâria, criando
no campo perspectiva de segurança e relativo conforto.
15) Problema cambial - Nem câmbio totalmente livre, pois
não temos reserva para sustentá-lo por muito tempo; nem monopólio oficial de câmbio, pois prejudica o intercâmbio comercial, in·

terno e externo, e muito menos a taxa de câmbio flexível permanen~
temente. O meio~tcrmo estará no regime de câmbio oficial para o intercâmbio comercial e para o pagamento de compromissos oficiais
e, concomitantemente, a disciplina das importações e câmbio livre
para as operações financeiras e turísticas de iniciativa privada, como
jâ tivemos nas épocas considefadas favoráveis ao Brasil.
uNão busquemos o caminho de _volta à situaçãO colonial.
Gu3.rdemo-nos das protcções internacionais. Acautelemo-nos das
invasões econômicas. Vigiemo-nos das potências absorventes e das
raças expansionistas. Um povo dependente no seu próprio território
e nele mesmo sujeito ao domínio de senhores não pode aspirar seriamente nem seriamente manter a sua independência do estrangeiro."
Ora, Sr. Senador José Lins, àquela época eu, desta tribuna, equacionava,
na minha concepção, este ponto de vista. Hoje, mais de 4 anos depois, quando a nossa divida não é mais 17 bilhões, ja alcança a casa dos 50 bilhões de
dólares, ...
O Sr. José Llns (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... então é de se provar que
aquele modelo que nós combatíamos em 1975 é errado, porque se ele fosse
certo a nossa dívida não teria aumentado, o nosso poder aquisitivo teria melhorado, a nossa moeda estaria favorecida, fortalecida.
Senador José Lins, concedo o aparte com o maior prazer a V. Ex•
O Sr. José Llns (ARENA.- CE) - Nobre Senador Agenor Maria, as
sugestões que V. Ex• acaba de ler, feitas ainda em 1975, foram, muitas delas,
aproveitadas pelo Governo, Hã pouco o nobre Senador Luiz Cavalcante esta·
va chamando a nossa atenção para o fato de que uma politica dífl(rcnciada, a
nível regional, era defendida por V. Ex• hâ muito tempo e, agora, O Governo
vem de consagrá-la no seu III PND. V. Ex• sugeria em 1975, pelo que acaba
de ler, fosse misturado álcool à gasolina. A partir de 1976, o Governo começou a miSturar álcool à gasolina. V. Ex• pedia o aumento dos salârios, in·
clusive com acréscimos maiores para os salários mais baixos. V. Ex• sabe que
hã pouco foi aprovado pelo Congresso um projeto exatamentc neste sentido,
do qual tive a honra de ser o Relator. De modo que V. Ex• tem realmente
contribuído para melhorar a administração pública brasileira. Neste sentido,
V. Ex• merece os nossos parabéns. A análise que V. Ex.• faz está, em grande
parte, correta. Faço, é claro, alguns reparos, que, do meu ponto de vista, conw
sidero importantes. Por exemplo: o caso da correção do pagamento das pres·
taçõcs das habitações do BNH. Ora, essas habitações são feitas com o dinhei·
ro dos operários, daqueles que tiram recursos do seu ordenado para colocá,-lo
no Fundo de Garantia. Se o Governo não cobrasse a correçlo monetâria, o
que estaria fazendo? Estaria tirando do bolso dos assalariados o que de fato
lhes pertence. Por conseguinte, temos que ser coerentes na análise dos proble·
mas. ~~ uma questão de justiça.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Josê Lins, o ope·
rário, citádo por V. Ex•, é uma cortina de fumaça. A poupança que estâ af,
dando condições de renda liquida de 50 a 60%, é justamente daqueles que vi·
vem do dinheiro ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não, não é isso, nobre Senador, V.
Ex• cstâ vendo que: o Fundo de Garantia é todo ele proveniente de parcdas
dos ordenados.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Mas é um caminho, é um
caminho que vai encÕbrir aqueles que, na verdade. vivem nababescamente,
através dos juros do dinheiro.
Digo a V. Ex•, fui à Caixa Econômica cm maio de 1977. Disse ao gerente: Sr. Gerente~ eu. Agenor Maria, quero fazer uma poupança. Não tenho
nada junto, quero fazer uma economia. Ele perguntou: de quanto? Respondilhe: de dez mil cruzeiros por més. Ele me explicou o seguinte: se V. Ex• depo·
sitar, todo mês, dez mil cruzeiros na caderneta de poupanç~ aqui, na Caixa
Econômica, a prazo rtxo, por vinte e quatro meses, quando terminar esse prazo V. Ex' tem trezentos e trinta mil cruzeiros na Caixa Econômica. Então,
começando de nada, ou seja, com dez mil cruzeiros, eu teria, no decorrer de
vinte e quatro meses? trezentos e trinta mil cruzeiros. Então, fiz a poupança.
Todo mês, possa ou não possa, deposíto dez mil cruzeiros lã. Ora, começando com dez mil cruzeiros, ao cabo de vinte e quatro meses ganho noventa mil
cruzeiros.
Fico a me perguntar: que força o desgraçado que está trabalhando com
esse dinheiro está fazendo para pagar os dividendos a Agenor Maria e ainda
ter condições de viver?J
·Senador José Lins, não sou contra o capital, mas acho que ele precisa ser
disciplinado, porque o dinheiro estã ganhando dinheiro demais. Chegamos a
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uma situação em que a produção e o trabalho estão muito abaixo da rentabilidade financeira, porque a filosofia dos governos revolucionários é sobrepor
acima do trabalho e da produção o dinheiro. A rentabilidade do financeiro ê
tão grande neste País que quem tem uma indústria, um comércio e não dispõe
de capital de giro próprio, corre o risco de, -trãbalhando, perder o que tem,
porque a rentabilidade do econômico, do trabalho ou da produção é inferior
à rentabilidade do dinheiro. Esta, a grandC realidade do País. Daí eu achar
que o Governo precisa modificar essa filosofia, pois não entendo a filosofia
em que' o financeiro se sobrepõe ao econôritico, ou seja, onde o financeiro se
sobrepõe ao trabalho e à produção.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Permite-me um aparte, Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com todo o prazer, Senador Orestes Quércia.
O Sr. Orest.S-Quél'cfa\MDB- SP)- Senador Agenor Maria, apenas
para tecer râpido comentãrio sobre a alegação de V. Ex• com relação à poupança a que V. Ex• se referiu junto à Caixa Econômica Federal. Evidente que
o financeiro hoje se sobrepõe ao movimento econômico deste Pais. Entretanto, quem ganha dinheiro com a prevalência do financeiro não são aqueles que
poupam, não é o Agenor Maria que ganha realmente daquele sacrificado que
deve pagar os juros. Hoje quem ganha dinheiro no Pais são os grandes conglomerados bancârios. Por quê? Se hâ aqueles que vão poupar os seus magros
cruzeiros- os agentes económicos financeiros pagam 3,50%, 3,40%- é preciso V. Ex• lembrar que eles emprestam ao comerciante, ·ao industfial, cm suma, àquele que toma o dinheiro, a 5,5%. Apesar da recente tabela anunciada
pelo Governo Federal, hoje se paga 5,5% aos bancos, que, por.sua vez, pagam
3,5% ou menos àqueles que vão aplicar o seu dinheiro e num prazo longo,
como V. Ex• se referiu, de 24 meses. Portanto, V. Ex• estâ absolutamente correto na sua observação em denunciar as irregularidades, as contradições impostas por um Governo que diz que quer proporcionar desenvolvimento econômico a este País. Hoje, o financeiro se sobrepõe a tudo- que diz respeito
ao movimento económico do País. Realmente, os bancos são os grandes beneficiados, inclusive com a aquiescência e o amparo das autoridades governamentais.
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Devo confessar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os diretores da TELEBRÁS, ciue hoje são em núinero de oito, percebem uma média de 1 milhão
e 560 mil cruzeiros líquidos, por ano, fora os percentuais de lucro. Não sou
contra os salários que eles possam ter, mas sou contra os percentuais de lucro
de uma empresa que não é deles, de uma empresa que é do povo.
Rec9nheço que está tu.multuada a vida nacional, que o que domina, hoje, é o problema da política partidãri~ que o que domina hoje, na imprensa, é
o pro~lema dos Partidos. Mas é preciso qué se compreenda, o povo, que não
tem o que botar no fogo hoje ou amanhã, pouco está preocupado com esse
negóCio de Partido. Porqúe o Partido não enche a panela de ninguém. O que
o povo deseja, o que o povo aspira, o que o povo quer é que a administração
pública se volte para esses problemas Que o angustiam. Pouco importa se vão
acabar ou não os Partidos, a importância maior está na barriga, está na panela cheia que o Ministro prometeu que ia encher e não encheu coisíssima nenhuma.
Eu digo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não temo, nõ Brasil, problema ideológico, problema de racismo; problema de religião, problema de terremoto, graças a Deus nós não temos problema dessa espécie. O que eu temo
são as distorções sociais, -são ·uns poucos· ganhando demais, e uma multidão
trabalhando e passando fome.
O que motiva o homem para o trabalho é ele, trabalhando, poder viver
às custas dele, ele poder dizer: "eu sou pobre, mas vivo às minhas custas". Na
hora em que esse homem, trabalhando, não puder dizer que vive às custas dele, ele perde o amor pelo labor e, na proporção em que esse homem que trabalha perde o amor peJo labor, ele perde o interesse pelo trabalho. E o que é que
ele vai perder depois que perder o interesse pelo trabalho? Ele perde o próprio
sentimento de pudor. Então o que eu apelo, o que eu peço, o que eu imploro,
da tribuna, é que o Governo dê condições àqueles que trabalham de, trabalhando, poderem viver às suas custas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem abordei o problema do âlcool e,
hoje é o da correção monetária de 47,2%, acrescida do custo do dinheiro
sobre a casa própria. É um problema delicado que o Governo precisa rever,
antes de determinar a cobrança, porque vai passar, em certos casos de 70%,
onerando o mutuário naquilo que ele tem de mais sagrado, que é o seu poder
aquisitivo parã-o prôprio alimento. ·Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a miO SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Orestes Quércia, se nha presença na tribuna.
Vou concluir o meu pronunciamento, dizendo o seguinte: ou o Governo
eu, fazendo uma poupança de um dinheiro que realmente não tenho- estou,
fazendo realmente o maior sacrificio para depositar esses 1O mil cruzeiros na se volta para o pro~lema da grande massa que trabalha e que sofre, ou o Gopoupança - faço, em 24 meses, um lucro de 90 mil cruzeiros, calcule V. Ex• verno procura debelar o mais depressa possível esta inflação, esta inflação
quem dispõe de capital, quanto não está ganhando?! O open market, o merca- que corrói a todos nós, esta inflação que, realmente, ameaça a nossa segudo aberto, estâ aí, oferecendO condições de lucros superiores aos da indústria, rança, esta inflação que-cria a insegurança como está ocorrendo no Rio, em
porque a fãbrica de automóveis Volkswagen ganhou muito mais dinheiro no São Paulo, e nos grandes centros, esta inflação que nos amedronta; ou o Goopen market do que fabricando automóveis, c olhe que o lucro da fábrica de verno detém esta inflação ou não sabemos para onde vamos ser arrastados.
Então, o caminho de deter a inflação ê aumentar os impostos? Será que o
automóveis Volkswagen é grande, porque o lucro de quem tem dinheiro no
mercado aberto chega a 10% ao mês. O desconto de duplicatas- o Presiden- caminho de deter a inflação é liberar o preço da carne? Serã que deter a inflação é aumentar a correção monetária? Pelo amor de Deus! A correção mote do Banco do Brasil o disse hã poucos meses - vai a 100%.
O que quero discutir desta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que netária cada vez maior? Esse não é o caminho de conter a inflação.
mais de 80% da população brasileira está jogada à sarjeta do sofrimento, do
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex• permite um aparte?
abandono, por conta de uma política nefasta, de uma p~lítica que defende o
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, Senainteresse financeiro, que estã muito acima do trabalho da produção.
O problema da correção monetária é absurdo, porque não são só os dor Luiz Cavalcante.
47,2%. É ainda acrescido do juro. O juro da Caixa Econômica é de 16%, mas
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Eu me sinto perfeitamente a
de algumas cadernetas de poupança vai a 19%. Então, chega a quase 70% o vontade em aparteá-lo agora. _e que foi o próprio Ministro do Planejamento,
juro sobre a casa própria. Fica o mutuário da casa própria com duas opções: o Sr. Delfim Netto, que, dias atrás, em São Paulo, reconheceu que o maior
ou passa fome, pagando a casa, ou perde a casa.
culpado pela inflação brasileira é o próprio Governo. Esta declaração do MiQue Governo é este?! É. o Governo ou é ·o padrasto_? Quem compra uma nistro é para mim absolutamente veraz, e tem um grande e extraordinário
casa própria não compra para negociar, não compra para revender, compra mérito: dã uma enorme responsabilidade ao Governo, o grande inflacionador
para possuir.
de, a partir de agora, tomar drásticas medidas antiinflacionârias no próprio
Desta tribuna, Sr. Presidente, desperto a atenção do Governo, chamo a campo governamental, consoante àquele antigo ditado: ••errar é humano,
atenção do Governo para esta incongruência. Se o trabalhador não teve um versistir no erro é que é desumano". Obrigado.
aumento correspondente a este custo do dinheiro, como é que ele vai poder
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Obrigado, Senador Luiz
pagar? Se o custo do dinheiro mais a inflação somam, digamos, 70%? Sobe
70% na prestação da casa e se ele só teve um aumento de 40% ou 50%, aquele Cavalcante, mas V. Ex• fique certo do seguinte: Lembremo-nos, o que diziam
os experts do Governo em 1975? Eles diziam que, em 1976, ia diminuir a
residual vai sair de oÍlde? Da mesa? Não é possível!
O meu argumento,aqui, se pauta em dados. Hoje, li nos jornais que a inflação; em 1976 eles já diziam que, em 1977, iam conter a inflação; em 1977
ELETROBRÁS quer elevar as tarifas, a TELEBRÁS quer elevar as tarifas, eles garantiam, eles juravam que, em 1978, iam diminuir a inflaçãtt.·Mas, agoas tarifas de água, luz e telefone vão ser elevadas. Mas, meu Deus! Vão ser ra, eles dizem que é preciso aprendermos a conviver com a inflação. Pelo
elevadoas quanto? Porque não é elevar desordenadamente e sim criteriosa- amor de Deust Como é que um povo faminto pode aprender a conviver com a
inflação, se o custo da utilidade estâ, a cada dia, mais caro e ele não pode
mente.
Jâ disse, desta tribuna, é importante mesmo que as empresas do povo, comprar?
Na minha região, o Povo saiu do açúcar.branco para comprar o açúcar
que aqueles que as dirigem não participem dos lucros. Uma empresa pública
não pode dar lucro a ninguém, pois o lucro pertence a todos, pertence ao po- preto, saiu do açúcar preto para comprar a t(l.padura e, já agora, não tem
apadura.
mais poder aquisitivo nem para C''"'llprar
vo!
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Então, o povo não pode, realmente, aprender a conviver com a inflação,
porque ninguém pode conviver com aquilo que não tem condições de convi~
ver.
O povo estâ morrendo com a inflação. Quem pode conv:iver com a inflação são eles, são os ricos, são os que têm património, são os que enriquecem a cada dia, mas a pobreza, que vive de salário, de renda fixa, não pode
conviver com a inflação que eles não convivem, eles morrem com a inflação.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL)- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB -

RN)- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Essa balela de c~nv!vio com a
inflação, vem a calhar para os comunistas. Porque eles têm presente, todos
eles, o conselho do seu chefe maior, Lenin, que os aconselhava: uA melhor
maneira de destruir um Governo é desmoralizar a sua moeda". Uma moeda
•com 70% de deterioração jâ estâ acima do patamar da desmoralização.
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não tem capital de giro, estã correndo o risco de trabalhando, comercializando ou industrializando, perder o que tem. Aquele trabalhador braçal perder
seu esforço; aquele que comercializa perder sua estrutura. Porque, infelizmente, aquele que não tem capital de giro está trabalhando para quem tem o
capital, Senador José Lins. Essa é a grande realidade. Não sou contra, abso_lutamente, o capital. Mas é neceSsário, é importante, que o Governo crie uma
disciplina controlando o capital, pois não é possível que o capital continue a
ser tudo, e o trabalho e a produção não tenham nada.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a deferência da Mesa, e pedindo a
Deus, na sua bem-aventurança, que ilumine a consciência do Governo, para
que ele compreehda que não é possível dar tudo àqueles que têm o dinheiro, e
àqueles que trabalham tenham menos e percam, a cada dia, a motivação pelo
labor. Confesso, se àqueles que trabalham perderem o interesse pelo labor, o
que serâ deste País?
Agradeço, mais uma vez, a deferência da Mesa, e peço a Deus, na sua
bem-avcnturança, que ilumine a consciência dos responsáveis pela Pãtria.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- V. Ex• tem toda a razão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Porque quem guardou mil cruzeiros, em janeiro, e o que guardou mil dólares,
o que guardou mil cruzeiros não tem poder aquisitivo mais de 40%, e o que Senador Pedro Simon.
S. Ex• não está presente.
guardou mil dólares já pode, a essas alturas, ter mil quinhentos e noventa
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
dólares, porque o dólar jâ sofreu uma alta de 59,4%.
S. Ex• não estã presente.
Veja bem, Senador Luiz Cavalcante, em que Pafs estamos vivendo, onde
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
o dólar rendeu, nesses onze meses, mais de 59% de lucro para aquele que pode
S. Ex• não estã pl-esente.
guardar o dólar. Aquele que não pode guardar o dólar, sofreu simplesmente
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira.
a.s aflições de, a cada dia, comprar menos e, apesar de trabalhando, ver seus
S. Ex• desiste da palavra.
filhos~ a cada dia, comer menos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurO SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois não.
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero aproveitar este final de sessão para trazer, rapidamente, um asO Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Agenor Maria, V.
Ex• chega a um ponto em que vai ter que rever sua posição sobre a correção sunto muito importante publicado em magnffica c extensa reportagem, no úlmonetária. V. Ex• disse, hã pouco tempo, que não compreendia como alguém, timo domingo, pelo jornal Folha de S. Paulo.
Todos nós do MDB- e por que não dizer também políticos da AREfazendo um depósito de poupança, poderia ter esse aumento. Note então que
o Governo, quando cria a correção monetãria, ê exatamente para proteger o NA- temos condenado ao longo destes anos de pós-1964, o drama social
dinheiro desse poupador. Ela ê portanto benéfica. O dólar porêm é uma mo e~ deste País, provocado evidentemente pela política de incompetência tecnocráda externa. Se·a nossa moeda se desvaloriza, evidentemente, precisamos des- tica dos Governos que se sucederam depois de 1964.
Drama social provocado pela política de salários, em suma, por uma
pender mais cruzeiros para pagar um dólar, é natural. Mas a correção monetária protege aqueles que tendo seu pequeno capital podem colocâ-lo à dispo- série de medidas governamentais que estão longe de significar e representar
sição do serviço de poupança. E mais, quando o Governo faz a correção mo- aquilo que realmente anseia o povo desta Nação.
O quadro social em nosso País é realmente lamentâvcl. O modelo connetária do salário é exatamente para proteger os operários contra a desvalorização da moeda. Significa que, apesar de a correção monetária e a correção centrador de rendas que provoca essa política de salãrios, impedindo o trabado salário realimentar a inflação, ela é altamente justa porque, pelo menos, . lhador de ganhar aquilo que atenda, de fato, às suas necessidades, é responsáprotege aqueles que, sem o instituto da correção do salãrio, perderiam total- vel- repito- pelo grave problema da distorção do quadro social neste Pais.
Como um dos aspectos que temos sucessivamente tratado, o problema
mente sua capacidade de vida.
do menor abandonado, é conseqüência direta, imediata, de colocações irraO SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, V. Ex• cionais, ilógicas, insensíveis, por parte das autoridades do Governo, que manhá de convir que mais de 80% da população brasileira não desfruta desse be· dam e muitas vezes desmandam neste País.
neplãcito de gozar da inflação.
O quadro social do meu Estado, por exemplo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no que diz respeito ao problema do menor abandonado, é assustador.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• estâ enganado.
Talvez a maior evidência desse quadro assustador, possamos vislumbar atraO SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, o Brasil vés do problema que, na grande São Paulo, se convencionou chamar dos
é um dos poucos países do mundo que adota a correção monetária.
..trombadinhas", milhares de crianças sem perspectiva, milhares de crianças
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Gostaria de lembrar a V. Ex• vítimas de um quadro social realmente lamentâvel, que vão às ruas à procura
do alimento do dia·a-dia, que são exploradas, que são imbecilizadas, que de
que seu tempo jâ se esgotou e ainda temos outros oradores inscritos.
fato demonstram um quadro muito negro, muito ruim, muito dificil da siO SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Pois não, Sr. Presidente.
tuação deste País, que quer, que pretende ter sua grandeza no cenãrio internaIrei concluir.
cional, no cenârio do mundo.
O Senador Luiz Cavalcante hã poucos instantes disse- V. Ex• deve ter
A reportagem, Sr. Presidente, da Folha de S. Paulo. do último domingo,
escutado- que são raros os pafses do mundo que adotam a correção monedia 18 de novembro, salienta muito bem a questão do problema do menor
tária, porque a correção monetária, independente de ser um instrumento de
abandonado, quando diz, numa reportagem assinada pela Jornalista Cecília
defesa do capital, estritamente do capital, ela se volta contra aqueles que não
'Prada, o seguinte:
têm dinheiro. f: lógico e evidente.
Então, V. Ex• há de convir que essa correção monetária incidindo em
CECILIA PRADA
47,2%, com mais o custo do dinheiro que ê de 16%, passa de 63%. Qual foi o
Especial para a "Folha"
assalariado que teve um aumento de 63%?
No nauseante painel do genocídio, que vem sendo sistematicaGostaria que V. Ex• me respondesse qual foi o assalariado que teve esse
mente praticado, com a conivência de nossas autoridades, contra o
aumento de 63%? Ninguém teve esse aumentol
menor abandonado brasileiro, um setor permaneceu até agora encoO Sr. José Lins (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, eu respondo.
berto: o do atendimento psiquiátrico às crianças encaminhadas pelo
lNAMPS a estabelecimentos conveniados. E, embora se saiba que
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Porque é como acabei de di·
as instituições psiquiátricas eStatais apresentam quadros dantescos
zer, o Governo optou por uma filosofia onde o financeiro estâ acima do ecode abandono, sujeira e promiscuidade, raramente repórteres pude·
nômico, onde o financeiro está acima do trabalho. Neste País, chamado Braram documentar fotograficamente o que dentro delas se passa ecosil, quem trabalha e não tem dinheiro; quem comercializa ou industrializa e
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lher depoimentos de testemunhas oculares dos maus-tratos infligidos aos pacientes.
A reportagem, Sr. Presidente, trata daquilo que chama um ..campo de
concentração infantil" no Bairro de Congonhas, na cidade de São Paulo. ~
um demonstrativo realmente lancinante, realmente triste, da situação a que
são levadas centenas de crianças com problemas de psiquiatria lã no meu Estado de São Paulo.
Se nós, neste final de sessão do Senado Federal, estamos trazendo rapidamente este assunto à baila, ao conhecimento dos Srs. Senadores, evidentemente que não nos move qualquer preocupação contra esta clínica especifica~
mente mas apenas para demonstrar um quadro real, com fotografias de
crianças nuas atrâs das celas e crianças nuas deitadas no pátio dessa clínica,
abandonadas, vilipendiadas, humilhadas.
Não nos move, como jâ disse, Sr. Presidente, nenhuma preocupação de
carâter particular contra essa clínica. Apenas, queremos levàntar a questão,
como o fez a Folha de S. Paulo, para demonstrar um aspecto, um pedaço do
quadro dantesco em que se encontram relegados os menores abandonados
deste país. E da reportagem nós, rapidamente, vamos citar aqui alguns aspec~
tos, apenas para evidenciar este drama dos menores no meu Estado de São
Paulo, principalmente na Capital paulista.
A reportagem faz menção, primeiro, a um episódio ocorrido em novembro de 1978.
Um apelo foi dirigido ao jornal pela atual presidente do Movimento de
Defesa do Menor, Lia Junqueira, para que conseguisse o jornal
use interessar por um caso de um menor de oito anos, Márcio
Sentamor, o qual, segundo denúncia que foi mais tarde formalizada
pelo pai, dera entrada na Clfnica de Repouso Congonhas"- a refe~
rida clfnica- "em 12 de agosto de 1977, com distúrbio psiquiâtrico,
mas correndo, falando, jogando futebol, para dali ser removido
para o Hospital da Sàúde, em 9 de março de 1979- portanto ai·
guns meses depois - e logo mais entregue aos pais completamente
mudo, paralítico e imbecilizado."
A reportagem esclarece que, em seguida, a 5 de dezembro de 1978, fez
uma matéria, que é essencialmente esta reportagem, só agora publicada, e que
diz o seguinte:
-~
••No entanto, às 17 horas de outra tarde- aS de dezembro de
1978 - a parte essencial desta reportagem, com as fotos tiradas pelo
fotógrafo Juca Martins e os depoimentos gravados que constituem
denúncia formal da Clínica - já estava pronia: As razões Pelas
quais ela não pôde até hoje ser publicada independem de nossa vontade e perdem~se nos bastidores do jornalismo e da política."

~vel. E o que é importante, Sr. Presidente, é que 0 Govet:no tem responsabihdade nesse assunto. Se o drama do menor abandonado desse País existe em
razão da má formulação da política de Governo daqueles que mandam no
País.• uma demonstração mais do que evidente ê que uma Clínica denunciada
por um jornal de respeito como este que estou segurando nas minhas mãos
obtém convênios, aliás privilegiadamente, ~om a Fundação Nacional para o
Bem-Esta~
Menor, que é um órgão essencialmente ligado ao Governo, de
responsabd1dade do Governo. Também privilegiada a Cl!nica de repouso por
ser a única que tem um convênio com o INAMPS.
Portanto, Sr. Presidente, não seria exagero de nossa parte dizer que o
Governo tem responsabilidade sobre este assunto específico, denunciado pela
reportagem da Folha de S. Paulo, e que trazemos, repito, como exemplo. Não
que queiramos fazer estardalhaço a respeito de um assunto coino este, mas trazemos como o exemplo do que ocorre em todo este Pais com Os menores
abandonados, com as crianças sem perspectivas de futuro, com as crianças
massacradas, humilhadas principalmente pela formulação da política econômica desse Governo que- inanda no País, porque o modelo concentrador de
rendas provoca a miséria, provoca crianças abandonadas, provoca problemas
a~itivos como esse denunciado pela Folha de S. Paulo, em que fotografa
cnanças nuas atrás da cela de uma casa de repouso em São Paulo. Portanto,
ao Governo que manda neste Pafs cabe a responsabilidade pela tragédia da
criança abandonada em nosso País.
Nós, que somos de São Paulo, damos conhecimento constante das milhares de crianças que sofrem na capital do meu Estado, e não podemos silenciar; por isso trazemos, neste final de tarde, o assunto mais uma vez à tribuna
do Senado Federal, para lamentar aquilo que não vem sendo feito pelo Governo que manda neste País.

?o

O Sr. José Llns (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ORESTES QU!l:RCIA (MDB- SP)- Com todo prazer,nobre
Senador José Lins.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Orestes Quércia, V.
Ex'" sabe que vivemos hoje sujeitos a um processo de urbanização terrivelmente desumano, fenômeno que grassa aliãs em todos os países em desenvolvimento do mundo. A verdade, nobre Senador, ê que o rádio e a televisão põem
as familias do interior em contato com todas as possibilidades da civilização
moderna, e essas famílias, ao conhecerem esses padrões de vida mais elevados
aspiram mais, aspiram melhores condições de bem-estar. A ilusão avassala de
inopino a todas essas famflias levando-as a se deslocarem para as cidades
onde pensam encontrar empregos para os pais, _empregos para os filhos, âgua, esgoto~ assistência à saúde, tudo o mais com que sonham. Acontece,
nobre Senador, que o fenômeno da urbanização é um fenômeno anormal. As
cidades não estão atraindo essas famflias, porque possam oferecer esse bemestar. Ao contrârio, as cidades não têm condições nem de abri&ar essa massa humana. É essa avalanche de famílias, do campo para as cidades, que estâ provocando a deterioração da vida nas ãreas urbanas, prejudicando as administrações e
criando a anomalia dos milhares de menores abandonados. ~ um fenômeno social que não é comum só ao Brasil e pelo qual V. Ex'" não poderesponsabilizar o Governo. ~um fenômeno geral. Isso não significa que não tenhamos Governo, autoridade e todos nós a nossa cota de responsabilidade
sobre isso. Mas é claro que não podemos culpar somente ao Governo por um
fenômeno universal. Por outro lado, a morte de uma criança, nobre Senador,
n_ão é caso de Governo; não é caso de Administração Pública; é caso de pol!eta. V. Ex'", antes de trazer o problema ao Sena.do, deveria ter ido à polícia.

Mais um aspecto, Sr. Presidente, entre parênteses, o jornal denunciando
que não pôde publicar a reportagem, esta reportagem publicada agora, naquela época, em razão de censura que foi exercida contra o jornal, que ele esclarece agora nessa publicação do último domingo. Portanto, não são apenas
as deficiências na formalização da política econômica e social deste Pats, mas
também, e talvez sobretudo, aspectos políticos que impõem censura, que impõem violência, que impõem arbítrio, que são os responsáveis em conjunto
pelo drama do menor abandonado neste Pais.
Mas, depois dos parênteses, Sr. Presidente, nós vamos a um outro aspecto dessa reportagem. A Folha de S. Paulo não pôde denunciar este assunto na
época oportuna, em 1978, ano passado. O que ocorreu a vinte e sete de abril
O SR. ORESTES QU!l:RCIA (MDB- SP)- V. Ex• até que ia relativa·
desse ano, portanto, muitos meses depois da tentativa de se fazer uma repor.mente bem no seu aparte; depois, estragou tudoi Em primeiro lugar, V. Ex'"
tagegl_ sobre essa Clínica de Repouso Congonhas? Diz a reportagem:
explica mas não justifica nada. V ..Ex'" talvez por imperativo de exercer o car"As 17 horas do dia 27 de abril deste ano, os moradores da rua
go da Liderança, deva, em momentos como este, vir em defesa do Governo
das Carpa:s, nO bairro de Jardim Prudência, atrás do Aeroporto de
que V. Ex• representa nesta Casa. Mas, V. Ex• diz que em razão da urbani·
Congonhas, tiveram sua atenção despertada para o rabecão P673l,
~~o exager~da em nosso País é que os problemas surgem. Repito aquilo que
placa CG 1756, que encostara discretamente junto ao portão dos
Já dtsse antenormente, que o modelo concentrador de rendas, que impede o
fundos de uma clínica psiquiátrica infantil para a remoção dos cadá..
trabalhador de ganhar o salário que ele deveria ganhar por direito e por jusveres de duas crianças. Uma delas, segundo informações prestadas
tiça é que provoca a miséria; e a miséria provoca a criança abandonada.
por um empregado da Clinica de Repouso Congonhas, ao vizinho,
Quem é o responsável pela formulação da pol!tica econômica? É o Governo!
Ari Araujo, "morrera de febre". Quanto à outra, num azar, fora en..
Se o Governo é o responsável pela política de salârios; se o GovernO é o rescontrada com o crânio fraturado". Como e porque esta criança foi
pons~ve_J pelo arrocho salarial!_ se_ o q_overno é o _responsável pela política
encontrada morta nessas circunstâncias é mais um dos vários mis..
econom1ca; se o Governo manda e desmanda; fecha o Congresso e faz o que
térios que envolvem a clfnica, a única instituição do gênero, na cidaquer, ele é o responsável pela morte dessas crianças. O Governo é o responsá~
de de São Paulo, ·privilegiada com convênios com o INAMPS e
vel pela morte dessas crianças, na medida em que ele é responsâvel pela forFEDEM, e mantendo em suas dependências exclusivamente meno·
mulação da política econômica e social. O Governo é assim mesmo: quando
res provindos das chamadas classes "carentes" da população.
ocorrem coisas boas, faz propaganda na televisão; quando acontece alguma
Talvez a não publicação das denúncias na época oportuna tenha também coisa de ruim, ele não é o responsável; é o povo que é o responsável; é um
colaborado para que essas.duas crianças tenham morrido de maneira inexpli.. caso de polícia ...
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Já o Sr. Maluf,- bato atê três vezes, quando cito este nome, Sr. Presidente, para isolar, como diz o vulgo -quando houve greve no ABC de São
Paulo, com perdão da palavra, o Sr. Maluf disse que aquele problema social
era um problema de polícia. Agora, vem o Líder da ARENA, na Casa, Senador da República, eleito pelo povo do seu Estado, dizendo que eu não deveria
vir aqUi ao Senado falar disso; deveria ir à policia. Acho lamentãvel! g por
isso que eu disse: V. Ex• começou razoavelmente bem o seu aparte, mas, infelizmente, na minha opinião, estragou o discurso.

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB - SP) -

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Tenham responsabilida·
de de atender à maioria do povo melhor, porque a maioria do povo é que elege os governos. Os governos, depois de 1964, não foram eleitos pela maioria
do povo, foram eleitos por uma minoria que constitui o sistema. Em razão
disso, eles não têm sensibilidade para com esses dramas populares, para com
os dramas dos mais pobres. Então, acredito que seja questão de tempo.
Quando conseguirmos varrer o autoritarismo do Governo deste País, aí então
acredito que com governos eleitos pelo povo, que tenham condições de dirigir
os destinos do País, com a delegação da maioria do povo, começaremos a rew
solver esses graves problemas pessoais.

Pois não.

O Sr. José Lins (ARENA --CE) - V. Ex' me permite?

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V. Ex• há que distinguir dois proble·
mas completamente diferentes: o primeiro é o problema social da urbanização, que infelizmente é acompanhado de todo esse trauma que uma vasta
gama da população brasileira estã sofrendo. V. Ext-_ disse bem que eu não
trouxe soluções, porque não hã milagres a fazer.

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB -

V. Ext- havia começado bem. Mas isso não exclui o Governo da sua responsabilidade, porque, apesar desse problema, o grave, o mais grave, o pior de tudo
ê exatamente a distribuiÇão de renda, porque essas crianças nascem em lares,
cujos pais ganham uma miséria. Não têm orientação, não têm nada que possa
dar perspectivas à familia. Tudo isso, eVidentemente, quem formula essa política? É o Governo. Então, o Governo ê responsável.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - V. Ex• me permite?
O SR. ORESTES QUJ!:J!Ç!A (MDB - SP) -

Pois não.

Pois não.

houver eleição resolveremos todos os problemas sociais do País. Deduz~se
também que nos países onde há eleição, não hã problemas sociais-.

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (M DB - SP) - Isso é um raciocínio eli·
tistá de V. Ex•

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• é que chegou a essa conclu·
são.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Já é alguma coisa!
O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MD8- SP)- Por isso que eu disse que

SP) -

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Isso significa o seguinte: assim que

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB-: SP)- Mas, há possibilidade de
minorar o drama social, se houver uma política salarial consentânea, justa,
realmente à altura das necessidades deste País. Eu sei, V. Ext- me perdoe, eu
sei que a urbanização exagerada provoca drama social.
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O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Claro. Assim que gover·
nos democrãticos tomarem conta deste País eles terão condições de resolver
esse problema.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- O fato é que V. Ex• acaba de des·
cobrir uma solução para resolver todos os problemas econômicos do mundo
-eleições.
O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Exalo. Aliás, isso é muito
importante, porque esse argumento elitista, que alguns colegas da ARENA
usam, no sentido de que eleição não enche barriga de ninguém, enche. Eleição
possibilita ao povo eleger governos que realmente atendam ao seu interesse.

O Sr. J_os_é_Lins_(ARENA- CE)- V. Ex• também estava indo até muito bem. Mas, quando confunde os dois problemas, já não vai tão bem. O

Eleições dão condições à população de participar do Governo.

problema da morte de uma criança, evidentemente, ê um problema de tara
não é, nobre Senador? Ó esmagamento do crânio de uma criança, nada tem
que ver com o problema grave do menor abandonado. O esmagamento do
crânio de uma criança, dentro de um hospital, é caso de polícia e não é caso
de Governo. Por outro_ lado, o menor abando~ado está presente em São Pau~
lo, nas regiões mais ricas; estã presente no Nordeste, nas regiões mais pobres,
onde possivelmente é menos grave do que nas regiões ricas. Não s~ trata somente de um fenômeno econômico; ê também-um problema social da maior
,gravidade que não ê nosso, e se o Governo ilão o estâ re&olvendo ...

participação, mas não resolvem por si os problemas da pobreza, de uma hora
para outra.

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB - SP) - Pode não ser somente
econômico, mas é essencialmente econômico.
O Sr. José Lins (ARENA - CE)- Sim, hã um fator econômico, não
negá-lo ...

~mos

do.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Eleições são essenciais e permitem

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- São importantes, é o pri·
mado da política, sobre o problema econômico social deste País.

O Sr. Evelásio Vieira (MDB -

SC) -

Permite y. Ex• um aparte?

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Evidentemente, Sr. Presi·
dente eSrs. Senadores, os nobres_ç_olegas da ARENA, o Senador José Lins,
com apartes regulamentares, e o Senador Saldanha Derzi, c-om aparte antiregimentais, têm aí uma certa necessidade, talvez até atâvica, de defender o
Governo. Mas, a realidade é bem outra da que S. Ex•s têm noção, acredito

eu.
Quero, Sr. Presidente, finalizando, pedir a V. Ex• autorização para que
os Anais do Senado _registrem, em sua inteireza, todo o conteúdo da reporta-

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- V. Ex• já está melhoran· gem da Folha de S. Paulo do último domingo. Passarei, então,.à1aquigrafía,
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Vamos à solução do problema: ja-

mais poderemos transformar essas famflias pobres em famflias ricas de uma
hora para outra ...

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB -

SP) - Ninguém quer isso.

a referida reportagem, solicitando de V. Ext- autorização para que conste deste meu pronunciamento todo o conteúdo do noticiário.
Antes de concluir, quero, com todo o prazer, dar um aparte ao nobre
companheiro, Senador Evelâsio Vieira.

O Sr. Evelásio Vieira (MDB -

SC)- Ao final da manifestação de,

V. Ex•, não poderíamos deixar de expressar os nossos saudares pelo fato de lêvàn~
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- A sorte dessas famflias está visceral- tar wn dos problemas mais sérios, neste Pais, e que pouca ação temos tomente ligada ao desenvolvimento econômico do Pais: mais empregos, mais mado conhecimento, da parte do Governo, no sentido de, pelo menos, abrancondições de assistência sodal. Então, V. Ext- vê que o problema não ê indivi* dar problema tão grave. O problema ê, fundamentalmente, de ordem econô~
dual; ê amplo e genérico, ê inespecífico e sOmente serâ resolvido com o tem- mica. O Senador José Lins disse que ê em razão tambêm da grande urbani~
po. O que não podemos fazer é: agravâ-lo, intcrpretando~o mal e criando con~ ~ção. Por que há essa grande urbanização? Por que hã o êxodo rural? Porque
dições mais dificeis e um clima ainda mais favorável à insatisfação generaliza~ a política econômico~financeira não ê bem formalizada, pois se houvesse uma
política econômica adequada, dando assistência, apoio, ao cainponês, ao ru~
da.
ralista? seria menor o número daqueles que abandonariam o campo para vir
O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Acredito, como V. Ex•,
para a cidad~. a f1m de_ enc_ontrar melhor oportunidade de emque o problema serâ resolvido com o tempo, porque, se dependermos dos goprego, melhores condições de vida; vivem no interior sem apoio, e, então, desvernos que se sucederam de 1964 para câ, ele não será resolvido. Acredito,
preparados, vêm para a cidade. f: um problema econômico. Na própria cidasinceramente, que esses problemas poderão ser resolvidos, quando pudermos
de, o assalariado, hoje, percebendo uma remuneração sempre inferior ao
contar com governos essencialmente democráticOs, eleitos pelo povo e que,
atendimento das suas necC:ssidades. Não ê só o pai que tem que trabalhar du~
portanto, tenham responsabilidade e reciprocidade com o povo ...
cante 8 horas. Trabalha, sim. horas ex.traon:tillãrias para ni.elhorar sua renda, pa"ra
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• acha que é um problema de a subsistência de sua fami].ia, mas é: também a esposa que tem que traba~
lhar~ e esse casal, essa familia, não tem condições de remunerar uma emprega·
eleição.

da para dar uma atenção, mesmo precária, aos seus filhos. São os filhÕs ciue
vivem abandonados, sem o amor paterno, sem uma educação de vida. f: em
razão disso que crescem, a cada dia, o número dos .. trornbadinhas" em São
Paulo, no Rio de Janeiro, nas cidades de porte médio. ~ um problema sério,
neste País, em razão fundamentalmente da política econômica adotada, particularmente nestes últimos anos. O Governo tem que Olhar para o crescimento
da delinqUência, neste País. Fala-se muito em segurança, externa e interna,
mas é preciso que ofereçamos condições para darmos segurança à sociedade.
Hoje, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, homens e mulheres saem do lar, a
qualquer hora, com a grande preocupação de ali na esquina serem· assaltados.
E quantos assaltos são registrados pela imprensa e quantos não o são!
É um assunto sêrio e V. Ex• o abordou com inteligência, com sabedoria,
merecendo de nossa parte os cumprimentos.
O SR. ORESTES QUlmCIA (MDB - SP) - Agradeço a intervenção
do nobre companheiro por Santa Catarina, Senador Evelásio Vieira, dando o
seu apoio ao nosso pronunciamento.
Em verdade, nobre Senador, o problema é muito sério. Tratamos deste
assunto rapidamente, do ângulo da criança abandonada, mais especificamente da criança internada em hospitais psiquiátricos. Mas, são tantos os ângulos
dessa questão, que V. Ex• se lembrou, por exemplo, da segurança dos grandes
centros urbanos. O problema todo gera, inclusive, a insegurança para aqueles
beneficiados pelo sistema de concentração de rendas. Por quê? Porque as
crianças acabam assaltando aqueles beneficiados pela concentração de rendas, pela política econômica do Governo, e eles mesmo sofrem com o probJe..
ma da segurança, porque ninguêm tem condição de segurar crianças que estão na miséria, crianças que estão sofrendo todos os dissabores que se pode
imaginar na natureza humana.
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. José Llns (ARENA -
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CE) :- Permite-me V. Ex•?

O SR. ORESTES QU!i:RCIA (MDB -

SP) -

Pois não.

dispomos para o tratamento destes casos, esses recursos sejam usados racionalmente, sejam usados melhor. Por isso ê que ach~mos bom que nestes debates, quem sabe, possamos dar alguma contribuição na solução dos problemas.
~
0 Sr. Evelllsio Vieira (MDB _ SC) _ Dâ licença para um aparte, nobre
Senador?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB -

SP) -

Pois não.

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Veja V. Ex• como é útil, como é
benéfico o estabelecimento do diálogo em todas as questões. V. Ex• iniciou a
manifestação deste problema não encontrando a concordância do Senador
José Lins, mas, com o desenvolvimento, com o estabelecimento do debate, o
representante do Ceará, o Vice-Líder do Governo, inteligente e honesto como
é, acabou concordando com V. Ex• que o problema é da responsabilidade do
Governo. Aíjâ V. Ex.• ganhou muito, porque encontrou o reconhecimento do
Senador José Lins. Mas veja V. Ex• que o problema é, fundamentalmente, de
ordem económica. Estabelecemos um modelo económico, nos últimos anos,
voltado às exportações, mas ao invés de olharmos as exportações daquilo que
temos condições de fazer, principalmente pela dimensão continental do Brasil, climas variados, sol o ano todo, produzindo cereais, matérias-primas para
o atendimento do consumo interno e excedentes para vender lâ fora, vamos
para exportações daquilo que não temos condições, que são as manufaturas.
Agora, o Governo começa a fazer uma reversão e dizer que a agricultura é
prioritâfia. Se -dermos à agricultura a atenção necessária desenvolvendo esse
setor, vamos, então, ar fixar aqueles que lá se encontram, eliminar os bóiasfrias que, hoje, constituem um grande potencial à delinqíiência, através dos
seus filhos. Por quê? Porque com os deslocamentos dos bóias-frias em São
Paulo, no Paraná, em Goiâs, em Minas Gerais e em outros Estados, periodicamente, seus filhos não têm condições de estudar e criminosos, neste Pafs,
quem são?
Quem não tem possibilidade de freqUentar uma escola, o analfabeto,
aquele que não adquiriu consciência para o respeito em relação a seu semelhante . .t difícil encontrar um criminoso ou um assaltante que tenha um certo
grau de cultura, de instrução, até mesmo aquele que tem uma cultura funcional desenvolvida não ingressa na senda da delinqUência dos crimes. Veja V.
Ex• que são milhares e milhares de bóias-frias por este Brasil e com seus filhos sem poder estudar, porque hoje estão nessa cidade, amanhã estão em outra e em outra. Na hora em que dermos atenção à agricultura, na hora em
que tivermos um modelo económico a beneficiar todos e o Governo encarar a
questão da promoção social com responsabilidade, o problema, por certo,
não será eliminado totalmente, mas serâ diminuído e em muito.

O Sr. Jos.l Llns (ARENA - CE) - O tema que V. Ex• levanta é. da
maior importância, e eu me congratulo com V. Ex•, por trazer, neste fim de
tarde, assunto de tanta seriedade a esta Casa. Evidentemente, é um tema que
merece debate, amplos debates. Mas, gostaria de fazer uma observação arespeito do que nos disse, com muita propriedade, o nobre Senador Eve~ásio
Vieira. Estou de pleno acordo em que as atuais condições de vida no campo
são um fator de agravamento do fenômeno da humanização. Mas, a melhoria
das condições de vida do homem do campo é uma função da prórpia capacidade da economia nacional. Ora, nesse caso chegamos a um círculo vicioso.
Precisaríamos fazer um gr8nde esforço em investimentos para poder levar a
O SR. ORESTES QUlmCIA (MDB- SP)- Agradeço, mais uma vez,
esse homem do campo condições de fixação e de estabilidade, que lhe garantisse satisfação. Acontece que o grau de aspiração desse homem é influencia- o aparte do nobre Senador Evelásio Vieira. Completo, Sr. Presidente, agradedo pelos padrões de vida das nações desenvolvidas, que são todos os dias cendo o debate com o Senador José Lins e com o Senador Evelásio Vieira,
mostrados no rádio e na televisão; esse o grande drama dos países subdesen- . lembrando, mais uma ve~ que o conjunto de problemas nossos deve ser anavolvidos ou em desenvolvimento. É que as suas economias não têm condições lisado principalmente...
o Sr. José Lius (ARENA_ CE)_ Permite v. Ex• um aparte? (Assentide su~rir os recu~os necessários para as transformações econ_ômicas e sociais
que sao necessánas para resolver esses proble~as. Daf, nobreSe~ador, chego menta do orador.)_ Concordei com a tese do nobre Senador Orestes Quêrà conclusão de que o problema ê: de car~ter ma1s pro~undo. ~. evtdentemente, _. cia desde o começo, mas' hã só um ponto de discordância que a morte de uma
um problema de Governo, não há dúvtda quanto a 1sso. Mas, temos que en- criança não~ um problema de responsabilidade direta do Governo. No mais
'
tender que é necessário conhecê-lo a ponto de reconhecer que não acenamos estou de pleno acordo.
para essas populações, com a solução imediata, quando ela, realmente, não
existe e não nos chegará com essa velocidade que nós tanto desejaríamos ter.
O SR. ORESTES QUltRCIA (MDB- SP)- Jâ tive a resposta, dizen·
Muito obrigado a V. Ex•
do que essa questão de responsabilidade indireta ~muito relativa. O Governo
se omite em muitas coisas e evidentemente essa omissão provoca distorções e
O SR. ORESTES QU!i:RCIA (MDB- SP)- Agradeço o aparte de V. estas provocam a morte da criança. Evidentemente, se estabelecermos uma
Ex• e ê evidente que nós sabemos que o conjunto de todos os problemas que relação de causa e efeito, nós chegaremos à responsabilidade do Governo.
constituem o universo das coisas que tratamos no Congresso, das.coisas que o
Terminando, Sr. Presidente, quero agradecer o debate com o Senador
Governo trata, esse conjunto de problemas~ que deve ser analisado em todos Josê Lins e mais uma vez reiterar ao Presidente da Mesa o pedido no sentido
os sentidos. Nós, por exemplo, sabemos que os países subdesenvolvidos so- de que hos Anais da Casa conste toda a reportagem da Folha de S. Paulo do
frem muito em razão da exploração econômica dos grandes conglomerados último domingo. (Muito bem! Palmas.)
que se chamam multinacionais. Evidentemente, que elas têm os seus aspectos
positivos, mas temoS que nos defender daquela forma de atuação econômica
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ORES·
pela qual levam nossos recursos daqui para os países grandes e desenvolvidos
TES QUCRCIA EM SEU DISCURSO.)
em termos de know-how, em termos de outros aspectos que passam pela nossa
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balança comercial.
CLINICA DE HORRORES
O problema é muito grave, agora existem, por exemplo, soluções que podem ser, a nível de governo, feitas, mesmo tendo em vista esse universo terrível que temos de enfrentar. O problema da concentração de rendas, que temos debatido aqui deve ser minorado, problemas de fiscalização de entidades
como essa, por exemplo, aqui hâ um convênio com o INAMPS, esse hospital
infantil tem problemas com o FEBEM, quer dizer, o Governo tem obrigação
de fiscalizar melhor, para, mesmo dentro das limitações dos recursos de que

As demlncias sio estas: mortes, torturas, promiscuidade e meno-

res lmbecUizados por tratamentos
Carlos Alberto Luppi
Violências, promiscuidade, meninos comendo fezes e submetidos a injeções que entorpecem por vários dias, crianças ferindo
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Hã algum tempo, moradores da ãrea fizeram abaixo~assinado pedindo
crianças, algumas usando tóxicos, outras mantidas atrâs de grades.
A partir de denúncias como estas, o Movimento de Defesa do Me- que fosse erguido um muro alto na parte de trás da clínica "para que não vísnor vai sugerir aos deputados da Comissão Especial de Inquêrito, semos a situação deplorável dentro da instituição, com menores se agredinque apura as irregularidades cometidas contra menores marginali- do".
Após esse abaixo~assinado. os proprietârios da entidade levantaram um
zados em São Paulo, que investiguem a real situação em que se en~
contra a Clínica de RepouSo Congonhas, situada à rua Bolivia, no muro alto, na rua das Carpas.
Jardim Prudência (Aeropo-rto .de Congonhas), cujos serviços são
UM "CAMPO DE CONCENTRAÇÃO" INFANTIL
freqUentemente utilizados pela FEBEM e pelo INAMPS.
Cecilia Prada
A clínica, -que existe desde 1973, ê a única da capital paulista
Especial para a "Folha"
que recebe garotos com desvio de conduta e com problemas mentais. Nela se encontram atualmente cerca de 250 menores na faixa
No nauseante painel do genocídio, que vem sendo sistematicamente prade 5 a 18 anos incompletos, vivendo em promiscuidade e desumani- ticado, com a conivência de nossas autoridades, contra o menor abandonado
dade.
br~sileiro, um setor permaneceu até agora encoberto: o do atendimento psi-·
Alguns funcionários foram mesmo incisivos ao afirmar que "as quiátrfco às crianças encaminhadas pelo JNAMPS a estabelecimentos conveR
condições da clínica são péssimas". Nesta última quinta-feira, a Fo- niados. E. embora se saiba que as instituições psiquiâtricas estatais apresen~
lha esteve no local, em companhia da presidenta do Movimento de tam quadros dantes~os de abandono, suj~ra e promiscuidadet raramente reDefesa do Menor, Lia Junqueira, na tentativa de visitar os pátios pórteres puderam docurnentarJotograficamente o que dentro delas se passa e
internos da ciíniCa e observar suas condições. Não houve permissão colher depoimentos de testemunhas oculares dos maus tratos infligidos aos
para que a visita fosse feita, apesar da insistência. No saguão da pacientes. Esta reportagem foi um esforço feito ·neste sentido e é oportuna,
clínica ouviam-se gritos de garotos ali internados.
principalmente no momento em que se encerra em Belo Horizonte o 39 ConHâ algum tempo. denúncias formais contra a Clínica de Re- gresso de Psiquiatria - com profissionais do todo o País e mesmo do Extepouso Congonhas e o tratamento ali administrado aos menjnos- rior debatendo exauStivamente o assunto "Psiquiatria· ou Anti''que costumam se arrastar pelos pâtios imundos do local", confor- Psiquiatría". Porque é preciso que o tratamento ministrado aos pequenos pame as mesmas acusações foram feitas ao Juizado de Menores e até à cientes internados na Clínica de Repouso Congonhas) de São Paulo, mereça
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. a partir de a devida classificação médica. - C.P.
informações fornecidas pelo pai do menino Márcio Sentamor que,
Duj)s mortes misteriosas
após permanecer na clínica oito meses, de lâ saiu paralisado e imbecilizado. Ouvido pela Folha, o presidente da Comissão de Justiça e
Âs 17 horas do dia 27 de abril deste ano, os moradores da rua das CarPaz, José Carlos Dias, disse que '"a -entidade encaminhou as acu- pas, no bairro de Jardim Prudência, atrâs do Aeroporto de Congonhas, tivesações ao Conselho Regional de Medicina, jâ que se. tratava de uma ram sua atençãO despertada para o rabecão P6731, placa CG 1756, que endenúncia qUe, antes de qualquer parecer da Comissão, teria de ter costara discretamente juntO-a~) portão dos fundos de uma clínica PsiqU.iâtriCaparecer médico- especializado''.
infantil para a remoção dos cadáveres de duas crianças. Uma delas, segundo
informações -prestadas por um empregado da Clínica de Repouso: Congo''A inexistência de uma fif!calização constante na clínica e a persiStência nhas, ao vizinhô, A ii Ai'arijO. "moiTêra de febre". Quanto à outra, "um azar;
de tratamento, que mesmo alguns funcionários do local classificarri de ruim, fora encontfã.da com o crânio fraturado". Como e por que esta criança fói
nos obrigam a pedir que alguma providência seja tomada no sentido de fazer encontrada morta nessas circunstâncias· é mais um dos vários mistérios que
com que os direitos_dos menores sejam respeitados", afirmou a presidenta do envolvem a clíniCa, a úniCa instituição-do-gênero, na cidade de São Paulo,
Movimento de Defesa do Menor.
privilegiada com convênios com o INAMPS e FEBEM, e mantendo em suas
Em seguida, Lia Junqueira foi clara, ao afirmar que ''o Movimento tem dependências exclusivamente menores provindos das chamadas classes .. caR
o mais absoluto in~resse em acompanhar-de perto a situação real dos meno~ rentes" da população.
res dentro da clíniCJ;L, O Movimento quer mesmo colocar alguns profissionais
No entanto, às 17 horas de outra tarde- a 5 de dezembro de 1978 - a
da nova entidade para realizarem trabalhos de promoção dos menores dentro parte eSSêricial desta reportagem. com as fotos tiradas pelo fotógrafo Juca
da entidade. E deseja isso por uma questão de princípios do próprio Movi- Martins e os depoimentos gravados - que constituem denúncia formal da
mento, cujo objetivo bâsico é defender ós menores, f~er com que seus direi- Clínica - jã estãVa -pronta. As raZões Pelas quais ela não pode até hoje ser
_
tos sejam respeitados em todos os sentidos".
publicada independem de nossa vontade e perdem-se nos bastidores do jorA Clínica de Repouso Congonhas nos convênios ·que mantêin com o nalismo e da política.
INAMPS e com a FEBEM, recebe diãrias de CrS 250,00 para cada leito uti·
Ressaltamos, entretanto, que em jaileiro deste ano, ela jâ havia sido enlizado. O valor dos convênios chega a cerca de dois milhões de__ cruzeiros men- tregue, na íntegra, inclusive com as vârias fitas gravadas. à Comissão de Jussais. Uma das pessoas que o Movimento de Defesa do Menor vai indicar tiça e Paz da Arquidiocese.
para ser ouvida pela Comissão de Inquérito é a mãe do menor J.B.B.,_ de 16
"Uma CrianÇa esta Õtorrendo"
anos, que ali esteve internado, Dona Isabel Ba_rbosa Braga, que viu muitas irregularidades na clínica.
-0 -episódio deflagrador desta reportagem foi o apelo que nos foi pessoalA respeito da situação da Clínica de Repouso Congonhas, a Folha ouviu mente feito, em riovembro de 1978, pela atual presidente do Movimento de
seu diretor-administritivó Farid Gattai. Segundo revelou pelo telefone, "as Defesa do Menor. Lia Junqueira, para que conseguíssemos "interessar a im·
denúncias são-improcedentes e feitas geralmente por interesses particulares". prensa pelo--caso Ue um menor de oito anos. Mãrcio Sentamor, o qual (segunGattaz, eilfretantO, indagado se compareceria à Comissão de Inq~érifo na do denúncia que foi mais tarde formalizada pe.lo pai do menino) dera entrada
Assembléia para relatar a situação real da Clínica, no tratamento dós meno- na ClíniCa de Repouso Congonhas, em 12 de agosto de 1977, com distúrbio
res ali interriados, disse ""que não vê "razão para que isso aconteça".
psiquiãtrico, maS correndo, falando, jogando futebol, para dali ser removido
Disse, no entanto, que poderia ser marcada uma visita oficial dos depu~
tados da CEI e do Movimento de Defesa do Menor, para analisar o tratamento ali ministrado. Recusou-se, porém, a fornecer números de crianças internadas que tenham morrido durante o tratamento e disse que as visitas teriam que ser anunciadas e preparadas previamente.
Já tentaram jogar lama nesta clínica através de denúncias de tçdo improcedentes e que procuraram deturpar o que fazemos aqui dentro e ísso não
admito que volte a acontecer."
Mais adiante, disse que ~~aceitaria uma-investigação feita pelo Movimento de Defesa do Menor, por se tratar de um Movimento sério e útil a São
Paulo, desde que fosse antecipadamente marcada".
Vizinhos da organização, moradores da rua das Carpas, confirmaram à
Folha, na quinta-feira, a existência de usituações muito estranhas ali dentro,
principalmente porque os menores gritam muito e dolorosamente à noite sem
que surja alguém para acalmá-los".
H

ao Hospital da Saúde, em 9 de março de 1978, e logo mais entregue aos pais,
completamente mudo, paralíticu e imbecilizado''.
O caso Sentam_or, amplamente divulgado pelas televisões paulistas em
rede nacional, causou grande impacto. O próprio arcebispo de São Paulo,
Dom Paulo Evaristo Arns, pediu publicamente que "o caso Sentamor fosse
apurado até às últimas conseqüências".
A-denúncia acarretOu a abertura imediata do infalível "inquérito administrativo"- uma expressão que, infelizmente, jã se tornou, entre nós, sinô·
nimo obrigatório de arquivamento. De acobertamento. ou, para usar outra
expressão, de "dar tudo em ãgua de barrela".
Por íss_o tomamos como objetivo desCObrir as condições exatas em qüe
funciona a Clínica Congonhas. Para isso, rumamos, na tarde de uma terça~
feira, dia 5 de dezembro de 1978 (a data e o horârio são importantes, como se
verâ), para o local. Nele, descobrimos fato curioso. Voltado ao tratamento
de doentes mentais de toda a espécie, o estabelecimeqto é, ele próprio. essen-
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cialmente esquizofrênico: tem duas faces. Uma, risonha e aprazível (alamedas
floridas e bem pavimentadas, um portão muito bem guardado ... ) que dá para
a rua Bolívia, e que nos foi descrito rflr uma vizinha nestes termos: "a senhora está vendo somente o cartão de visitas da Clínica .. .'
A outra face, sombria e teriível, que descobrimos dando volta ao quarteirãO: a da rua das Carpas, para onde se abre o imenso pátio cimentado onde
os meninos permanecem inteiramente abandonados, nus, expostos às intempéries, em promiscuidade total, agredindo-se mutuaamente e violentando-se
sexualmente. E sendo também brutalmente espancados pelos poUcos vigilantes, quando aparecem.
Lucros e interesses

bém completa de doentes em vãrios graus, uns inteiramente perturbados e
com deficiências motoras, outros, com aparência normal, parecem até que
nem têm doença alguma. Isso, naturalmente, provocava agressões entre eles.
No dia 15 de novembro, fui acordado bem cedo com gritos que continuaram:
durante horas, sem que ninguém fizesse nada. Dirigi-me à portaria e pergun ..
tei pelos médicos, verificando então a presença de somente um, que batia
papo com a recepcionista e disse-me que nada podia fazer para acalmar os
menínos no pátio, porque era responsável somente pela parte clínica e não
pela disciplina. Dirigi-me, então, à 43• Delegacia de Polícia e registrei queixa.
Mas, e daí? O que foi feito? Nada, é claro".
A mulher de Ari, a dentista Norma Araújo, continua: "hâ fugas contí..
nuas e sinceramente nós todos torcemos para que as_ crianças realmente fu ..
jam, escapem a tanto maltrato. Um dia, logo de manhã, vi um molequinhÕ
fugindo todo contentinho, de pijama. Então, veio um enfermeiro, agarrou-o
e foi derrubando-o daqui até o portão da clínica (entrada do outro lado do
quarteirão) à força de bofetões e cachações. Vi também outra vez um funcionário agarrar um mOleque pelo braço e começar a_torcê-lo, torcê-lo tanto que
o moleque gritava desesperado: "pára, que yai quebrarn. O funcionário não
parou. Fiquei tão desesperada que tive vontade de pegar um tijolo e atirar no
homem".
Outro vizinho, o e-ngenheiro Ramôn Espinós Guerra, também na defesa
de um menor brutalmente espancado na rua por um dos enfermeiros, chegou
a atracar-se com este, porque "ele perseguia o moleque, atingindo-o com pontapés, socos e até pedradas". E diz: uNão estamos incomodados pelo barulho
ou pela proximidade desses pobres infelizes, como os proprietários da Clínica
querem fazer crer, para desmoralizar nosso protesto. Somos seres humanos
decentes, fazemos um apeio p_ara que essas crianças não continuem a ser massacradas diariamente".

Já mencionamOs qtie-dita e hora eram importantes, mas: são essenciais.
Posto que exatamente na tarde da terça-feira dia 5 de dezembro a_ também infalível Comissão de Inquérito, composta de médicos do INAMPS e técnicos
da FEBEM, entrava oficialmente pela rua Bolívia, visitava· uminUciosamente
todas as dependências" e "nada encontrava de irregular, pelo contrário, ficara encantada com o que vira" (conforme declarações feitas pelos seus Componentes, na mesma noite, no notíciãrio da TV B3:ndeirarites).
Entretanto a Clínica, que funciOna, meiimO sêm hàbiii-se, desde {973,
nas dependências do antigo ..CassinO do Ademar" (às quais foram incorp-oradas gradativamente outras depedências não regularizadas) recebe "inspeçõesregulares do INAMPS", com-o afirmou o _Dou-~or Daher_Gattaz, um dos diretores e proprietários. Só que quandO lhe ror P-erguntando ·~quantas inspeções?", com que freqUência?", ele desconversou.
No que já cabem vârias perguntas: o que é exatamente o INAMPS e
como funcioilalif suas COmissões de inspêçãO? Quais os critêriÕs que leva~
ram a instituição estatal a favorecer a Clínica de Repouso Congorihas,
escolhendo-a para u-m convênio exclusivo? Quem ou ·o que estã por detrãs dis~
Cadáver exposto
so? E a FEBEM, nunca se preocupou em saber como os menores que enca~
minhava à C!íqica estavam sendo atendidos? Nunca se inteirou das condições
Os mais antigos moradores da rua das Carpas são o economista Telmo
desumanas em que são mantidas as infelizes crianças confiadas à sua guarda? Nilson Bezerra e sua mulher, Lucila Bezerra, que declara: ..Quando mudaE: nós todos, contribuintes obrigatórios da Previdência Social, estare~ mos para cá, não havia ainda esse muro que hoje fecha o pátio, só uma grade
mos na realidade sendo obrigados a pagar com o nosso salârio o enriqueci~ alta e a gente presenciava o dia inteiro barbaridades de todo tipo. Vi um mo·
mente de alguns à custa do sofrimento de crianças miseráveis'?
lequinho bebendo âgua num bebedouro e de repente molhando o enfermeiro
·Note-se que, sendo aproximadamente 250 o i:iúmero de crianças interna~ que estava ao seu lado. O enfermeiro não teve dúvida. começou logo a dar
das, pagas a uma diária de 250 cruzeiros cilda, pelo IN AM PS, 3. renda bruta tanto bofetão no menino ... Meu Deus, isto é uma coisa que toda criança faz,
diária do estabelecimento é de 62.500 cruzeiros. Ou seja, 1.875.000,00 cruzei- . até em casa, é um comportamento normal, uma travessura sem importância.
ros mensais.
Serã que um pobre débil mental merece tamanho castigo?"
Esses castigos, ainda segundo Lucila, não tinham carâte: esporâdico.
Massacre diário
Eram sistemáticos: "Os emPregados batiam continuamente com varas nas
Na tarde de 5 de dezembro do ano passado, com a vaga pista de que "há crianças. Presenciei coisas terríveis, principalmente logo que a Clínica foi instempos, um senhor da rua das Carpas dera uma denúncia", fomos à casa do talada, as crianças todas nuas no pátio~ inverno ou. verão~ todas misturadas,
corretor de imóveis A ri Araújo, e descobrinios.qu'e ã" sua ciCnú"ncia não consti- sem separação de idade. E também crianças que pareciam normais junto com
tuirá fato isolado. Porque, desde o tempo da instalação (hã seis anos) da outras, muito_ perturbadas. E todas rastejando na lama, como porcos, porque
Clínica, houve todo um movimento organizado pelos vâriôs moradores do lo~ esse pátio ainda não era cimentado".
cal cujas casas abrem-se diretamente para o pâtio interno do estabelecimento.
Quando os moradores, incorporados, começaram a reclamar junto dos
Um movimento que não é - como ern desonesta m_anobra q~erem alegar os proprietárioS~·-estes reso~veram erguer um muro. Diz Lucila: "agora, o esperesponsáveis - "um protesto burguês de pessoas de Classe média, insensíveis tãculo nos é poupado, pelo menos parcialmente. Mas continuamos a ouvir as
aos problemas inerentes ao tratamento psiquiátrico", mas uma tentativa de terríveis coisas -que se passam lã dentro. Mas a minha experiência mais terrl~
chamar a é\tenção de nossas autoridades (P_~!!~;ia, Governo, J~~ de Menores, vel foi hâ questão de uns quatro anos: eu ia passando pela rua e senti um mau
Conselho Regional de Medicina) para revoltantes e diárias violêmcias.
cheiro horrível. Olhei para o_necrotério, que naquele tempo era aberto (hoje é
Esse movimento inclUi, entre outras:coisas, como-Inúteis e freqUentes pe- fechado, com apenas uma janela dando para a rua das Carpas) e vi o corpo
didos feitos à diretoria do estabelecimento, estes fatos:·l) uma carta (publica- de um garoto, jã todo inchado e em decomposição. Levei um susto horrível.
da. na Gazeta de Santo Amaro em 21 de janeiro- de 1978, assinad~ por A ri Mas o cadáver ainda ficou três ou quatro dias sem ser removido".
!Araújo, Capitão Ianaguita (da PM), Telmo Nilson Bezerra, Oscar JorgeMoiAs revelações do menor_ J,_:Q.B.,
lsés, pscar Cardoso da Silva, Ramón Espinós Guerra e Iyniti lwaki~ 2) uma
uma testemunha
ldenúnCia coletiva, inutilmente apresentada ao então Deputado do Bairro Jo.
lsé Maria Marim, hoje ViceMGovernador; 3) uma queixa formal apresentada
Este é o depoimento- gravado por Cecfiia Prada- do menor J.B .. B.
em 15 de novembro do ano passado, por A ri Araújo, no 439 Distrito; 4) a averiguação e conseqiiente denúncia, ainda por Ari Araújo, de que os numerosos (16 anos), que já recebeu alta da Clínica de Repouso Congonhas e estã trabaacrésciínos de edifícios aos antigos e parcos 400 metros de ãrea construída do lhando em uma indústria:
P - Como era o tratamento lá dentro do hospital?
antigo prédio não estariam ainda nem com habite-se regularizado (processos
R- Lã dentro tinha de tudo, MC-1, injeção para "impregnar", uma in.de números 5.440 e 14.180 da CETESB e de número 5.138 da Prefeitura).
Os detalhes do que se passa no pâtio, em matéria de violência, inclusive jeção que a gente fica todo torto e "sossega·leão", que era uma injeção para a
sexual, feita abertamente entre os menores, fazem parte das fitas em poder da gente ficar mole, dormir três ou quatro dias.
P - Você conheceu o Márcio Sentamor?
ComiSsão de JuStiça e Paz (e" do CRM, a esta altura?). Alguns "trechos seleR - Conheci ele, era um garoto loirinho, magrinho, garoto muito ulecionados" desta antologia de horrores darão uma idéia aos leitores.
gal", brincava com a gente e conversava, só que não era bom da idéia um
Diz Ari Araújo: uouvimos continuament~ gritos de crianças, durante pouco, né, mas conversava, jogava futebol, jogava pimbolim, não, pimbolim.
horas, mesmo durante a noite toda, gritos desesperados que revelam grande não, pingue-pongue, brincava de bola, jogava de goleiro contra a ala C e a A
sofrimento. Não podemos nem dormir, às vezes. Antes que fosse levantado o nós jogava, eu acho que ele ficou meio pafalítico, meio ••bobo" com injeção,
atual muro que separa o pátio da rua (havia apenas uma grade) víamos que acho que eles deu. Porque lã tinha injeção de todos os tipos, lã dentro mesmo
os meninos estavam na maior promiscuidade eiária. Havia uma mistura tam· corria tóchico (tóxico). Um tal de Fernando saía e comprava ~óchico e escon-
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dia na meia c entrava na segunda-feira e ninguém vigiava e aí a gente enrolava no papel de Continental, secava e acendia com brasa de cigarro, aí todo
mundo ficava muita .. bobo", muito '"doido" mesmo. A gente cheirava éter
também e benzina.
P - Onde vocês arranjavam?
R - Lã na manutenção mesmo, eles ponhava a gente para trabalhar na
manutenção e aí na hora do almoço a gente trazia um saquinho com éter e a
gente cheirava.
P- Não tinha ninguêm para vigiar?
R - Eles ficavam a maior pa-rte do tempo lá dentro da inspetoria conversando com as "tia", fazendo "safadeza" com as '"tia".
P - Eles faziam .. safadeza" com os meninos também?
R- Fazia. Um tal de "'tio" Gilvan fCl: uma ... safadeza" com um molequinho lã.
P - Càm Liin moleque? E com o Mãrcio, você acha que fizeram?
R- Não sei, só se fói os moleques pequeno mesmo, por que ele era meio
.. bobo", não sabia se defender.
P - Eles batiam em vocês?
R- Batia. Tinha o "tio" Cláudio, o "tio" Lourival, o "'tio" Gilvan que
batia. Todos batia.
P - Como eles batiam em vocês?
R - Batia tapa, soco no estômago prá gente ficar mesmo gemendo
meia-hora no chão. Dai, quando eles viam que não adiantava eles falavam
pras mêdicos que a gente tava muito agitado, o médico dava uma quantidade
de injeções e eles ponhava outra no meio, pra gente ficar meio bobo.
P - Como você sabe?
R- Os médicos passava urna injeçãoiiitha só pra ficar calmo, eles pegava, botava lã "sossega-leão". Eles mesmo escrevia lâ.
P - E quando os pais iam visitar?
R- Eles pegava e .. desimpregnava.. a gente pra não criar problemas lá
dentro.
P - Vocês nunca falavam com os pais?
R --A gente falava. Um tal d_e Moacir já falou com a mãe dele.
P - Ela não deu denúncia?
R - Ela deu denúncia, mas não adiantou. Falaram lá umas mentira pra
ela e ela não falou mais nada. E lâ_também tem um_ moleque que fez um moleque comer merda lá na bacia do banheiro, um moleque meio ubobinho" e os
tio não falaram nada. Diziam que o moleque era muito "chato" mesmo e não
falavam nada. O moleque pegava coc-ô e dava pro outro comer.
P - Ele fazia sempre isso?
_
R- Fazia. ·Eu vi umas três ou quatro Vez. E os .. tios" nem ligava. Daí a
gente ia ver o garoto tava chorando e "botando tudo pra fora" e os tio nem ligava, dava "tapinha" na orelha do moleque que fizera isso e nem dava injeção nem nada.
P - Por quê? Esse moleque era o preferido deles?
R --E:. Os utios" protegia porque era ••puxa-saco". Ele dava cobertura
preles. Esse moleque ficava com as chaves, batia na gente, um moleque danado.
P - Como é o nome desse moleque?
R - Um tal de Fernando. Fernando e Luis Carlos.
P - Esse Fernando é o que levava a maconha?
R- Esse mesmo. Esses dois. QU"ando os "tios" não queria bater na gente eles mandava o tal de Fernando e o Luís Carlos. O Luís Carlos cortou meu
1
braço, eu levei três pontos e falei por utio": 6, "tio"' agora 6 que o senhor devia dar injeção nele e ele falou: num adianta porque ele é "doidinho". Contei
:também pra minha mãe.
P - Quer dizer que os "tios" sabiam que tinha maconha lá dentro?
R - Tinha um tal de "'tio" Lourival que o próprio Fernando dava pra
ele.
P - Ele fumava lá?
R- Fumava. Um tal de ·~tio" Lourival, um meio magrinho, meio barbudinho, enfermeiro. Esse garoto, o Fernando, ele jã foi inte'rnado lã umas
sete vezes, ele não tem nada na cabeça, não, ele é bom pra ••caramba", os
"tios" fazia logo a internação e ele jã começava a bater na gente.
P- Que mais?
R - Foi o tal de Luís Carlos que estuprou um moleque lã dentro, e um
tal de "tio" Gilvan.
P - Esse Luís Carlos é menor?
R- É menor.
P - Foram os dois juntos?
.
R- Não. Esse Luís Carlos estuprou um moleque, depois urna vez eu
ouvi que o "tio" Gil..,.an tinham "pegado" outro, o moleque foi no banheiro e
viu o tio no corredor "pegando" um moleque à força.
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Orestes Quércia aca~a de focalizar um assunto de suma
importância~

Eu apenas queria trazer aqui um depoimento. Na legislatura passada,
quando a loteria esportiva vendia os seus talões de apostas a CrS 2,00, _ofereci
,um projeto que mereceu a aprovação da Comissão de Constituição e JUstiça,
sendo Relator o saudoso Senador Accioly Filho.
~
Àquele tempo ficou assentado que cada aumento que se fizesse no preço
da aposta, metade seria destinada às_ institUiÇões qúe cuidam e dirigeri:l a política do menor.
Esse projeto, Sr. Presidente, passou no Senado, mas até hoje continua na
Câmara. Hoje, o preço da aposta é Cr$ 10,00. Se esse projeto tivesse sido
aprovado, então cada cidadão brasileiro que fizesse uma aposta de 10,00 estaria dando Cr$ 4,00 para a assistência ao menor. Seria uma grande fonte de receita que o Governo teria para amparar lares desamparados.
Outro dia, Sr. Presidente, o Congresso Nacional votou também a aposentadoria da mulher aos 25 anos, mas o Senhor Presidente da República vetou. O objetiVo era qUe essas mulheres ·que trabalham hoje por necessidade
voltassem mais cedo para o lar para assistir aos filhos adolescentes, para evi~
tar que se desencaminhassem para o crime e para o vício. Infelizmente, S. Ex•
o Senhor Presidente da República vetou esse artigo da lei e em breve o Congresso examinará o veto.
Essas considerações iniciais, Sr. Presidente, me foram ditadas pelo nobre
Senador Orestes Qu.êrcia_ que· Citou· O'pr0b1eiria do mehor abandonado em
decorrência de uma reportagem e désdobramento dos conceitos que nela se
contêm.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC)- Permite V, Ex• um aparte, nobre
Senador?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB prazer.

RJ) -Pois não, com muito

O Sr. Evelásio Vieira (MDB -SC)- O problema é sério, mas existem
soluções; V. Ex• tem-se preocupado com esse problema como tantos outros
no campo social. Apresentou um projeto ciue viria drenar recursos para ate·
nuar o problema, para mantér melhor as casas que abrigam essas crianças carenciadas, para a construção de novas casas, novos abrigos de mC:nores. V. Ex• se
preocupou com outro aspecto tambêm, o da ausência da mulher, da mãe
do lar, mas infelizmente o Governo tem-se manifestado divorciado desses
sérios problemas. Mas isto não acontece com o Senador Nelson Carneiro que
ontem lutou por outro , o divórcio, e que tem agora liderado campanhas em
favor do menor carenciado, do idoso; de outras pessoas, no sentido de buscar
a promoção soCial para todos. Queremos fazer este registro como uma exaltação e até na tentativa de estímulo para que V. Ex•, cOm muito mais experiênéia do que nós outros, possa continuar nessa luta, da qual, um dia, sairemos vitoriosos, como foi a vitória de V. EX•, recentemente.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador.
Sr. Presidente, embora penhorado pelas expressões do nobre Senador
EveláSi"o Vieira, o tempo não me permite uma maior digressão. Mas, antes de
iniciar uma breve oração que irei profeii.r, queria ressaltar a relevância do assunto aqui trazido pelo nobre Senador Orestes Quércia, que é, sem dúvid3,
um dos mais angustiosos deste País e para o qual devemos todos nos unir adma de quaisquer compt:tições de qualquer natureza, porque, em jogo, estâ a.
própria formação dos homens que irão nos substituir nos diversos cargos, nos
diversos ofícios, nas diversas atividades deste País.
Sr. Presidente, o que me traz a tribuna é o memorial que recebi do Presidente do Sindicato dos Corretores -de Imóvei_s do Município do Rio de Janci~
ro, Senhor Aldo José Caneca, memorial encaminhado à Câmara. Municipal
daquela Capital, denunciando o aumento que se pretende introduzir no Im~
posto Sobre Serviços - ISS - , que atinge o astronômico percentual de mai~
de 1.000%.
Sr. Presidente, peço a V. Ex• para que faça constar dos Anais do Senado
e dele tomem conhecimento os dignos representantes do Governo, esse bem
fundamentado documento que pede à Câmara Municipal da cidade do Rio
de Janeiro a rejeição do projeto enviado pelo Executiv~ Municipal, inclusive,
argUindo sua inconstitucionalidade.
Sr. Presidente, não posso deixar de situar que, num momento de tantas
aflições para o cidadão, para o contribuinte, se vá aumentar uma confri~
buiçãó do ISS, lmp~sto Sobre Serviços, muitas vezes em mais de 1.000%.
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Alguma coisa estã errada, Sr. Presidente. Ou vamos combater os resultados da política econômica que ai estâ, Com oS remédios que possam minorãla, ou, então, teremos que continuar agravando cada dia mais estes problemas.
Eram essas, Sr-. Presidente, as considerações que !}qui queria formular e
que estendi para congratular-me com o nobre Senador Orestes Qué~cia pela
sua intervenção neste momento. (Muito beml Palmas.)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 sR: NELSON CARNEIRO, EM SEU DISCURSO.)
SINDICATO DOS CORRETORES.DE IMÓVEIS DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO
Rio de J anelro, 28 de Setembro de 1979
Excelentíssimo Senhor
Senador do MDB Nelson Carneiro
Nesta
Prezado Senhor.
A Comissão Coordenadora representando trinta e quatro Sindicatos de
Profissionais Autónomos e Liberais radicadOs fio Município do Rio de Janeiro, tem a grata satisfação de encaminhar a V. Ex• digno representante da Cidade Maravilhosa, c_ópia do Trabalho dirigido a S. Ex• Presidente da Câmara· Municipal, Vereador Laércio Maurício da Fonseca onde os duzentos e
cinqtienta mil profissionais liberais manifestam sua repulsa contra o pretendido aumento do Imposto Sobre Serviços- ISS, para mais de 1.000% (um
mil por cento), por intermédio de mensagem do Executivo ao Legislativo, de-·
monstrando, inclusive, sua inconstitucionalidade.
Na certeza de que V, Ex• tudo fará no senti~o de que o_citado ProJeto
não sejá aprovado, antecipadamente agradece a ãCofhidã..-- -Pela Comissão: Aldo José Caneca, Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Município do Rio de Jãneiro.
À COLENDA CÃMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Senhor Presidente, Exm9s Srs. Vereadores:
As entidades de classes ou categorias econômicas· de profissionais liberais ou trabalhadores autónomos infra-aSsin-adas, legalmente representadas
por seus dirigentes, no uso da prerrogativa objeto do artigo 513, letra "a",
da Consolidação das Leis do Trabalho, a prol dos interesses gerais de suas
respectivas atividades profissionais regulamentadas e dos individuais de seus
associados, relativos às profissões que exercem, tendo em vista o Projeto de
Lei n9 29(79, em tramitação nessa mui respeitável Câmara Municipal, atinente à excessiva majoração pretendida para cobrança do Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, vêm expor o que adiante segue para, afinal, manifestando intento de colaborar com os Poderes Públicos, trazerem aos nobres
Excelentíssimos Senhores Vereadores dessa Casa conclusões a respeito do
mencionado Projeto em curso, porquanto:
- ---- 1. É por demais sabido que o tradicionalmente chamado profissional
liberal ou atual autônomo, sujeito, na maioria dos casos, a uma legislação específica a lhes regulamentar o exercício da respectiva profissão, constitui,
nesta Cidade, numerosa classe, que atinge a mais de duas centenas de milhares de laboriosos trabalhadores não beneficiãrios do chamado Direito Social
ou do Trabalho.

2. A marginalização trabalhista dos aludidos profissionais advém desde quando, pelo Tratado de Versalhes, de 28 de junho de 1919, aprovado no
Brasil pela Lei n9 3.875, de 11 de novembro do mesmo ano, e promulgado
pelo Decreto n• 13.990, de 1920; se estabeleceu que o Direito Social deve tutelar quem se encontre sob relação de emprego ou de modo a se ver atendido
tão-somente o bien être physique, moral et intelectue/ des travaileurs sa/ariés e
não o de todo e qualquer trabalhador.
3. Em conseqUência, a cada- dia que se passa, não ê incomum depararse com o problema gradativamente crescente do abastardamento sócioeconômico dos profissionais ditos livres ou trabalhadores aUtónomoS. A contrário dos assalariados, não contam sequer com a proteção da Justiça do Trabalho para percepção do que lhes seja devido pelos contraentes de seus serviçÇ>s. _Compete-lhes, ainda, o pagamento a s?s de contribuições previdenciârias e sindicais, -encjuanto os assalariados têm a seu favor redução de 50%
quanto à primeira, que é complementada, em outra metade, por seus empregadores. Afora isso, ninguém lhes garante salârio-família, repouso remunerado, nem férias e muito menos qualquer capitalização às custas alheias, como
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as de Fundo ~e Garantia por Tempo de Serviço e as do PIS-PASEP, além do
obrigatório seguro por acidente no Trabalho.
4. Não obstante, obrigado por lei a contribuir para o Município para
poder trabalhar, mediante pagamento ·cto respectivo alvarâ e do conseqUente
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, o trabalhador autônomo ca·
rioca vem de se sentir ameaçado em seus parcos rendimentos profissionais
por conta própria, a ponto de lhe parecer pretender o Município eliminá-lo
da Sociedade ou suprimir a livre atividade remunerada.
5. A resPeito lê-se na Constituição Federativa, segundo seu artigo 160,
inciso XVII , que "a ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e ajustiça social'', com base no princípio de ser proibida
~•distinção entre traballio- manual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais respectivos".
6. -Em verdade, contudo, vê-se que o Projeto de Lei Municipal em cur·
so nessa mui respeitãvel Câmara distingue os profissionais livres ,..u trabalhadores autónomos entre si, ao pretender cobrar.Jhes o imposto po1 5ervíços de
qualquer natureza, tendo em conta maior ou menor tributo, em 'unção da
atividade exercida.
7. Assim, observa-se que o artigo 39 do Projeto de Lei em tramitação,
ao estabelecer tabela prevista no artigo 59 do Código Tributário Municipal
(Decreto-lei n• 6, de 15-3-1975), decuplica o número de UFERJs ou UN!Fs
(unidades fiscais) ou base d_o_ imposto atê.agora vigente. E fâ-lo mantendo o
princípio discriminatório vedado pelo art. 160, XVII, da Constituição Federal. Mantém a divisão dos profissionais autônomos em quatro categorias,
para tributá-los mediante diversificação do número de UFERJs aplicâveis,
ou seja: a) para os contribuintes titulados por estabelecimentos de ensino de
qualq\ler nível e provisionados - 8 UNIF; b) para os mesmos profissionais,
no primeiro biênio segtiiâo à conclusão do respectivo curso --4 UNJF; c)
-para agentes, representantes, despachantes, corretores, intermediários e outros profissionais assemelháveis- 8 UNIF; e d) para os demais profissionais
sem que se encontrem estabelecidos - 2 UNIF.
8. É verdade que o Código Tributário Nacional (Lei Federal n• 5.172,
de 25-10-1966), no artigo 97, II, admite que a lei estabeleça a majoração do
tributo sobre serviços de qualquer natureza. Ao aumento se equipara a modificação de base de cálculo, que importe em tornar o tributo mais oneroso,
_não se considerando majoração tributAria, conforme§ 29 do citado art. 97, a
atualização do valor monetãrio da respectiva base de câlculo.
9. No caso. ê pretendida uma majoração tributâria, por lei, que, diversamente do alegado pelo Executivo, não se limitaria a ' reajustar alíquotas do
ISS, devido por profissionaís aUtônomos".
10. Não se olvide a circunstância de que não somente as referidas alíquotas foram majoradas. Também a base do câlculo ou número de UNIF se
pretende aumentar para dez (10) vezes mais. Disso, portanto, redunda exagero quanto à capacidade contributiva do trabalhador autônomo carioca, sem
qualquer adequação à realidade económica atual em relação à anterior e objeto do Código Tributário Municipal (Decreto-lei n• 6, de 15-3-1975), que se
pretende modificar, por via do Projeto de Lei capeado pela Mensagem n9
29/79 do Executivo local a c:ssa nobre Câmara Municipal.
11. Conseqüentemente, ainda que não seja de se obedecer o disposto
no artigo 19 da Constituição Estadual, a estatuir que nenhum tributo municipal seja majorado além do índice inflacionãrio verificado no período basta-nos a certeza de que os trabalhadores autônomos não têm a capacidade
contributiva que se lhes quer atribUir na conjuntura em que se encontram os
referidos profissioD.ais livres, nesta Cidade.
12. Ademais, sabe-se que o Exm9 Sr. Ministro da Fazenda, Karlos
Rischbieter, enviou anteprojeto ao Congresso Nacional, em regime de urgência para sua respectiva aprovação, a fim de ser alterado o Imposto Sobre Serviços mediante advento de lei co.mplementar, a vigir a partir de 19 de janeiro
de 1980. Portanto, a iniCiativa do Poder Executivo Municipal se afigura extemporânea, vez que a União em breve espaço de tempo legislará a respeito,
sendo certo que as entidades de classes, ou categorias econômicas de profissionais liberais, ou trabalhadores autônomos infra-assinados deverão ser ou·
vides pelos Srs. Congressistas.
6

M

Em sendo assim, as entidades sindicais específicas presentes vêm salientar, de modo expresso, sua nenhuma concordância com a majoração do Imposto
Sobre Serviços de qualquer natureza pretendida pelo Executivo nesse
Legislativo, em prejuízo das laboriosas classes de trabalhadores autônomos a
se lamentarem pela mã hora em que, a pretexto de recuperar a economia municipal, se agrava de muito a parca situação econômico-financeira dos que labutam, por conta própria e sem mínima ajuda estatal, para o necessário desenvolvimento nacional em que a justiça social não pode faltar às categorias
p~ofissionais de trabalhadores livres, . ora representadas nesta manifes
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PÍ'esidente da República, surpreende-nos, pois, choca essa atitude, com dois
princípios que norteiam o comportamerito do Presidente João Figueiredo ou
sejam: "Juro fazer deste Pafs uma democracia", e a última a de 15 de novembro, isto é, a "República dos meus sonhos" e quê ele afirma deve ser "forlte e firme", e além disso: ''democrâtica, justa, federativa, aberta generosà" .•.'
Como fazê-la, democrática, justa, federativa, aberta, generosa, forte e firme,
se a Sublegenda vai enfraquecê-la nas suas bases? Se a Sublegenda vai fech8.r,
em vez de abrir? Se a Sublegenda vai t~ansformar a República em tudo, menos em generosa?
O que se nota, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o "'homem JoãO Baptista
Figueiredo assumir compromissos públicos com a Nação, que, por sua vez,
os endossa na medida em que respondem a seus anseios, mas o Presidente da
RCpública age, senão contra os compromissos, ao menos à margens deles".
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro artigo, agora do Jornal
d( 1J!a~l7ia, intitillad~ ..A ~~~a do Congresso''. de 15/ll do corre!nte, que
nitlhor do que ·eu espelha o pensamento da maioria do povo brasileiro, que ê
contra a Sublegenda, se não por outras razões, pelo menos, por um, bom sen~
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre so, pois, não se compreende, não se explica com razões plausíveis a presença
da Sublegenda, numa organização nacional pluripartidária.
Senador Jutahy Magalhães.
Eis o que diz o Jornal de Brastlia:
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (ARENA- BA. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A HORA DO CONGRESSO
Vêm de se realizar, no Estado da Bahia, eleições suplementares nos muA
decisão
do executivo, acudindo à pressão da maioria arenisnicípios de Souto Soares e Valença, face à anulação de vârias secções eleitota, de manter a sublegenda transfere ao LCgislativo a ·responsabilirais.
dade final pela qualidade da organização partidâria que a nação teSão dois municípios de regiões totalmente diversas. Souto Soares é um
rã. Está nas mãos do Congresso optar agora entre o bipartidarismo
pequeno município rural, enquanto Valença é de porte médio e com zona urba·
que a sublegenda consagra e o pluripartidarismo que é o animus da
na densamente habitada por operârios. 1! de se salientar que as urnas anulareforma.
·
das eram exatamente as da sede, na região operâria.
A oportunidade é notâvel para que o Congresso restaure o- poEm ambos, a ARENA havia vencido. Os prefeitos eleitos, porém, foram
der em cuja nostalgia hâ tanto tempo vive e sofre e sobretudo é noafastados, para que o prélio se verificasse sem que estivessem à frente das cotâvel porque o farâ, se fizer, em defesa de uma causa coeren'ie, ores,munas. E tanto em Valença como em Souto Soares, os grupos que haviam
tabelecimento da força dos partidos, através da qual a classe política
vencido as eleições em 1976, seguiam a- iniflha orientação política. O trabalho
como um todo e o parlamento em particular voltarão a desfrutar
para as novas eleições foi ii:Itenso, caril mobilização de líderes, tanto de um
dos instrumentos através dos quais as democracias equilibram no
como do outro partido. De nossa parte, o comando do trabalho em favor dos
estado a relação de poder. A força dos partidos, que se expressa em
candidatos arenistas foi feito pelo Deputado Jutahy Magalhães Júnior que,
votos, alicerça-se em primeiro lugar no seu grau de representatividaSaiu-se galhai-damente da missão que foi outorgada, vendo seus candidatos
de, o qual é por sua vez conseqUência da sua autenticidade ideológisaírem. vitoriosos dos dois renhidos pleitos eleitorais.
ca e programática. Um partido engrossado por sublegenda é um
O esforço maior da oposição contudo foi C:m Valença para onde se locopartido organicamente fraco, inconsistente e sem causa.
moveram lideranças regionais e nacionais do MDB. Os- resultados, entretanto,
foratn mais favorâveis aos nossoS- candidatos, que no pleito geral anterior.
Verdade que tivemos, agora, em nosso favor a ação politica e administrativa
do governador Antônio Carlos Magalhães.
A ARENA baiana faz, assim, maiS uma vez, prova da sua força no Esta~
do. O Partido da Revolução ê majoritário na Bahia e continuará majoritário,
após a reformulação partidária que se fará. As lideranças do Estado, unidas,
representam uma força sem precedentes na vida da Bahia. O nosso partido
detém a grande maioria dos comandos municipais. E isto está se verificando
pelo prestígio dado às verdadeiras lideranças municipais. E esta força só tende a se tornar mais expressiva, para o futuro.
Talvez tenham sido estes pleitos os últimos· realizados entre ARENA e
MDB. O nosso- partido foi vitorioso cirii affibos. No primeiro ampliando uma
vitória de 1 voto para 18 e, em Valença, transformando uma diferença de 5 votos em uma esmagadora vitória de 1854 sufrágios de frente.
Assim, José Sampaio e João Leonardo da Silva retornarão aos seus postos, com a renovação da confiança dos seus conterrâneos. Em Valença devo
destacar o trabalho de Gentil Paraíso Martins, grande responsãvel por esta
expressiva manifestação de confiança dos valencianos ao nosso Partido. A
união dos verdadeiros líderes de Valença foi endossada pelo eleitorado daquele próspero município.
Eram estas as breves considerações que desejava fazer sobre estes dois
importantes acontecim-entoS políticos Que tiveiaiir lugar no Estado da Bahia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão MUller.

A sublegenda, esse esotérico instituto que o regime inventou
para mascarar suas aflições eleitorais, estâ na raiz da crise partidária
brasileira. Os dois partidos não se sustentaram porque, por todo o
tempo, viram-se comidos por dentro, dilacerados, por contradições
internas, esterilizados pela absoluta ausência de causa. ARENA e
MDB jamai~ seCricontranün na uniformidade ideológica ou Programática. e por -isso inventaram-se também o voto de liderança e a lei
de fidelidade partidária. São instrumentos coercitivos através dos
quais unanimidades inautênticas foram obtidas.
O que se está agora em vias de consagrar é a manutenção pura e
simples dessas contradições, mas agora em circunstâncias muito
mais graves. Antes, o artifício era produto e instrumento do regime
de exceção que se queria manter, agora ele é posto pretensamente a
serviço do aprimoramento político do regime. É um equívoco e lamentável miopia.
Mas a democracia prova que até nos piores momentos ela é
criatiVa- e- auta-=alimentadora. o·reg"ime acabou pondo nas mãos do
Congresso - isto é democracia - a faculdade de decidir sobre seu
próprio destino. Se rejeitar a sublegenda estará a um só tempo
readquirindo o seu poder e instrumentalizando a vida polítiCa com
uma orianização partidária eficaz.

Jornal de Brast1ia, 15-IJ-79
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MS. Lê o seguinte discurso.) Senador Jorge Kalume.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC. Lê o seguinte discurso.)Mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta Tribuna para
condenar com veemência a tentativa de implantação, na Lei de Reformulação Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fazer necrológio fere-me a audição e a minha alma se constrange.
Partidária. da Sublegenda, seja ela, c9mo estâ prevista, somente na eleição
Gostaria de evitar para; desta maneira, desconhecer a dura realidade da
para prefeitos municipais.
Acho eu e muitos ouiros que a proposta de Sublegenda na eleição muni- morte, especialmente das pessoas que se aprende a admirar e estimar porque,
cipal, proposta e mantida no Substitutivo, ·por determinação, dizem do Sr. assim, poder-se-ia manter a imagem de quem deveria permanecer vivo.
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Mas, levado pelo sentimento glebário, somado ao fraternal, inclino-me a
relembrar, como preito de minha mais profunda e sentida homenagem, até
com atraso, o-desaparecimento de duas figuras que me eram gratas e fraternais e souberam honrar as pessoas com as quais conviveram. Refiro-me aos
empresários Eduardo Assmar, também ex-Senador e Laura Fontes. Quando
do passamento do primeiro, encontrava-me em-penhado na campanha eleitoral de 1978 e, quanto ao segundo, embora seu óbito tenha ocorrido este ano e
jã me encontrasse aqui, faltou-me, coragem para acreditar no seu desenlace.
Propositadamente, silenciei para iludir-me como se estivesse sonhando, porém despertei e senti a realidade daquilo que tentei ignorar, pois tratava-se de
um verdadeiro varão de Plutarco!
Prossigo, pela ordem do obituário.
Eduardo Assmar, acreano de Rio Branco e empresârio de larga experiência, ao lado dos irmãos Tufic e Antôn1o, soube impulsionar e engrandecer a
empresa herdada de seus saudosos pais, os desbravadores libaneses Domingos Assmar e Felícia Assmar. Eduardo faleceu aos 63 anos de idade, quando
seus conhecimentos se encontravam mais sedimentados para oferecer melhores serviços à sociedade. Dir-se-ia ceifado no plenilúnio de suas atividades
empresariais. Era um diplomata no trato, para repetir um depoimento de seu
amigo Senador, José Guiomard dos Santos, hábil empresário, amigo terno e
político que soube dignificar a carreira.
Pertenceu a esta Casa, pois na qualidade de Suplente, do então Senador
Passos, foi convocado em 1963 onde, também, granjeou a estúna de seus ilustres pares, graças à sua bondade e à sua conduta de perfeito cavalheiro.
Apesar do comando que exercia sobre se~ império empresarial, abrangendo indústria, navegação e comércio, nas praças de Rio Branco (Acre) e Belém (Pará), ainda sobrava-lhe tempo para -m11itar na imprensa, fruto de seuS
dotes intelectuais, como fazia com alguma freqUência em A Gazeta de Manaus, indentificando-se com a divisa de que "a vontade é o único elemento
permanente e imutável do espírito". E diante da multiplicidade de ativid~des,
poder-se-ia dizer que era homem privilegiado no sentido plenO do termo.
FigUra humana que agradava pela sua loqüacidade e versatilidade. Sociável, participava e ajudava as organizações filantrópicas auxiliando os necessitados a quem as suas mãos eram sempre estendidas. Membro da Associação Comercial do Acre, destacava-se oferecendo idéias em favor da Entidade e da Região. Por isso a sua morte deixou uma grande lacuna e apesar de
desaparecido, hâ um ano, seus atas continuam presentes na lembranças de
seus conhecidos e amigos.
Desta tribuna, de onde ouviu muitas Vezes vozes de seus companheiros,
tributo minha homenagem póstuma ao velho companheiro que soube di~nifi
car a vida como cidadão estimado, irmão afetuoso, esposo exemplar, pai bondoso, filho e amigo leal. E, certamente estas qualidades que lhe eram inatas,
levaram sua virtuosa esposa, Dona Helena Leal, seus filhos Cláudio,.Emílio e
Eveline e seus irmãos Tufic, Antônio e Maria a aceitarem resignadamente o
duro golpe, mas orgulhosos do seu ente querido que passou à eternidade deixando magníficos exemplos sempre lembrados pelos seus pósteros.
. A outra figura a quem rendo meu preito de sãudade é a de Lauro F antes,
cognominado por mim de Patriarca, graças à sua envergadura moral e à respeitabilidade que infundia a todos de suas relações de amizade. Faleceu este
ano, quase octogenário. Nascido na bacia do Purus, passou a viver no município de Sena Madureira e, à semelhança de seus pais, originários do Ceará.,
continuou a mesma luta de desbravamento daquela região onde se tornou
proprietãrio de seringais, exercendo, com denodo, seriedade e invulgar dinamismo a sua atividade gumífera, principalmente na antiga vila Castelo- depois Manoel Urbano, hoje Município, onde deixou traços de sua personalidade marcante e admirãvel.
, Além de empresârio também foi Delegado d~ Polícia e com a sua energia, a sua coragem tisica e seu espírito salomônico, manteve a ordem na,ârea
de sua competência, embora diflcil e crepit.ant.e, em conseqUência do deserde·
nado e rápido desenvolvimentó ditãdo pela lieiea. Mas Lauro Fontes soube
manter-se incólume, não se deixandO contagiai-' peta poder do· mando·, numâ.
êpoca em que o Delegado era a autoridade absoluta e numa região dependente do rio, como única via de acesso que se tornava mais diffcil na fase estival.
A partir de 1968, com a construção da pista de pouso, conheci ''Manoel Urbano", onde atuou Laura Fontes e, ao pisar aquelas terras, pude aferir o grau
de respeito e de estima que o povo lhe tributava e sempre lembrando, com especial afeto, dos tempos de sua presença ali. Preocupado com o futuro de seus
diletos filhos, deixou sua atividade no Rio Purus e Veio para Sena Madureira,
transferindo-se depois para a Capital acreana· onde viveu até à sua morte.
Lauro - o Patriarca - por onde passou, soube granjear amigos pela sua
bondade e a sua lealdade. E estes traços do seu caráter foram abrigados pelos'
seus filhos Humberto, Mário, Edgar, Aidano, Maria Fernandes, Margarida,
Dalva, Maria Penha e Maria Zuleia hoje, todos desfrutando do mesmo
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prestígio do seu inesquecível Chefe e pai que, também, contou, para seu triun~
fo, com o concurso de sua incansâvel e abnegada esposa Haidée Fernandes da
Silva.
Convivi Com Laura Fontes e inegavelmente era uma figura singular pela
sua conduta humanitâria sempre voltada aos pobres, pela sua franqueza ao
esposar suas idéias. Dir-se-ia um gigante no caráter e no físico, e somente ambicionava o bem-estar de sua terra-mater - o Acre- à qual se dedicou e
aprendeu a amá-la ajudando no seu progresso. As intempéries o fizeram rijo e
por isso não tremeu diante da adversidade nem das endemias ceifadoras de vidâs e nem dos gritos ensurdecedores dos animais ferozes, em plena selva
ínvia, significando ameaça constante à integridade física dos seus habitantes,
como se a morte os espreitasse a cada instante.
Por que amedrontar-se, se tinha uma tarefa a cumprir? Certamente era
esse o majestoso pensamento fixado em sua mente sadia servindo até de escudo para se manter impâvido!
Pode-se dizer que a sua exemplar conduta, somada à sua ousada ação,
era a do homem incomum enquadrando-se na frase feliz de Euclides da Cunha: "antes de tudo é um forte''. E se nos aprofundarmos na obra material
realizada numa região inóspita, Como o foi a do Purus, onde o homem tinha
que dominar o seu meio ambiente sem recuar diante dos perigos dos insetos,
dos aborígenes, incOnformados com a presença dos desbravadores e das
febres palustres, homens da sua estirpe, são merecedores do nosso permanente reconhecimento. Sim, porque não recuaram e nem desanimaram, levando
sua tarefa até o final, com a coragem cívica e fisica, própria dos bravos, arrostando toda sorte de sacrifícios.
Para homens da geraçã9 de desbravadores como foi Laura Fontes, roere~
ce, pela similitude, fazer-se um paralelo com elementos humanos embora de
outros continentes, como· Henry Morton Stanley, quando na costa oriental
da África, no século passado, comido pela febre, mantinha intocável seu
ideal, afirmando, ao retomar à Inglaterra: ..Jamais a civilizaÇão- nos parece
mais atraente do que quando estamos num país selvagem; jamais um país selvagem nos parece mais atraente do (Jue quandO estamos no meio da civilização".
Laura Fontes deix_ou uma obra terna como herança inextingüivel, representada pela sua luta contra a natureza em favor do seu semelhante, e de hon~
radez e de lealdade como exemplo salutar para seus filhos, parentes e seus
.amigos.
O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1979 (n9
1.241/75, na Casa de origem), al~ando a redação do art. 29 do Decreto-lei nt?
1.146 1 ~e 31 de~ dezembro de 1970, que "consolida os dispositivos sobre as
con~tribuições criadas pela Lei nl? ;2:.613, de 23 de setembro de 1955, e dâ·outras providências", tendo
PARECERES, sob n•s 441 e 442, de 1979, das Comissões:
- de Legislação Social, favorâvel; e
-de Agricultura, favorãvel ao Projeto, com voto vencido, em separado,
do Senador Passos Pôrto;
2
Votação, em turno único, do Requerimento nl? 501, de 1979, do Senador
Saldanha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado ..0 Governo é oUtra Coisa", publicado na revista Veja. de
14 de novembro dc.I979,

3
Discussão, em ttifno úriico, do Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1977
(n9 2.793/76, na Casa de origem), acrescentando dispositivo ao art. 10 da Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, tendo
PARECERES, sob n•s 826 a 828, de 1979, das Comissões:
-de Legislação Social, contrãrio, com voto dos Senadores Humberto
Lucena e Jaison Barreto;
- de Economia, favorável; e
- de Fi,wanças, favorável.

4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1978
(n• 32/75, na Casa de origem), que modifica a redação do art. 446 e de seu pa-_
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rãgrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto'ei n• 5.452, de l• de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 615 e 616, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, faVorável;
- de Legislação Social, contrário.

5
Discussão, em turno -úriico, do Projeto de Resolução n9 125, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.004, de 1979). que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em
Cr$ !.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• [.005, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

6
Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução n• 128, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'?
1.010, de 1979), que autoriza a Prefeitura·- Municipal de Paraíso do Norte
(PR) a elevar em Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscentos e sessenta e seis
mil, quatrocentos e dezoito cruzeiros e _ noventa centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna, tendo
PARECER, sob, n• l.Oll, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

- de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão
de Constituição -e Justiça, com Emenda que oferece de n9 2-CLS.
12

DiscussãO, em Primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 159, de
1979, do Senador Jaison Barreto, que dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticas nos serviços de bordo de veículos de empresas de transporte
de passageiros, tendo
PARECERES, sob n•s 847 e 848, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,jurídicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Saúde, favorável.

13
Discussã_o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 166, de
1979, do Senador Franco Montoro, que estipula prazo para a conclusão de
inquérito relativo a apuração de falta grave do empregado estãvel, tendo
PARECERES, sob n•s 792 e 793, de 1979, das Comissões:
-de Con_stitu_ição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
a Emenda n'? 1-CCJ. que apresenta; e
-de LegiSiação Social, favorável ao Projeto com a Emenda da Comis1
são de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

8
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 134, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?
1.022, de 1979), que autoriza o Departamento de A.guas e Energia ElétricaDAEE (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.472.948.098,40
(nove bilhões? quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e
oito mil, noventa c oito cruzeiros c quarenta centavos), tendo
PARECER, sob n• 1.023, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

9
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado p9 192, de
1977, do Senador R uy Santos, que visa amparàr a ·cultura artística popular
através as bandas de música e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 841 a 843, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
Emenda que apresenta de n• 1~CCJ;
- de Educação e Cultura, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão
de Constituição e Justiça; e
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Consti·
tuição e Justiça.

lO
Discussão, em prinieiro turi1ó, do Projeto de Lei do Senado Q9 195, de
1978, do Senador Orestes Quércia, que introduz alteração na Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 789 e 790, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorâvel; c
- de Legislação Social, favorável.

11
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 09 140, de
l979, do Senador Franco Montoro, que assegura direitos â promoção e aproveitamente do. empregado· cm atividade privativa de habilitação qualificada,
tendo
PARECERES, sob n•s 569 e 570, de 1979, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, com Emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e

Está encerrada a sessão.

{Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

7
Discussão, em tllril.o único, do Projeto de Resolução n9 132, de 1979 (a~
presentado pela Comissã.o _de Econorriia como conclusão de seu Parecer n9
1.018, de 1979_), que autoriza a Prefeitura Munic•. al de Barra do Garças
(M .r. 1 a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhõ~_s de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• !.019, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Novembro de 19"19

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 19-1/-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte discurPresidente, Srs. Senadores:
HapoUc~s dias pronunciávamos um discurso em que analisâvamos a situação da saúde no Brasil e, especificamente, lembrâvamos que neste Ano Internacional da Criança morria uma criança, entre nós, de 5 em 5 minutos.
Por sua vez, rememorávamos que pesquisas realizadas em municípios de
Pernambuco eAlagoas, no período entre 1967 e 1975, indicavam que a desnutrição do primeiro, segundo e terceiro graus, em crianças menores de 5 anos,
variou entre 57% e 78%, sendo que as formas mais graves- segundo e terceiro graus - participaram com valor médio de 25% do total de crianças estudadas.
Mas, Sr. Presidente, notícia do jornal, com a autoridade subscrita pelo
respaldo científico de Fernando Antônio Gonçalves, do Recife, dizia que a
mortalidade infantil no Recife, em 1970, era de 148,8 por mil nascidos vivos,
aumentando para 196,0, em 1976, e que mais da metade dos óbitos de
crianças menores de cinco anos tinham como causa principal ou associada, a
desnutrição infantil.
E não poderíamos esquecer, neste Ano Internacional da Criança, que
pesquisas anteriores, no meu Estado, apresentavam ainda alguns dados mais
terríveis do que esses, como, por exemplo, no Município de Água Preta, em
que tínhamos 244,9 crianças mortas em mil nascidas vivas; 265,3 em Serra
Talhada; 291,7 em São João; e 303,2 em Canhotinho.
~
Em meio a dados contristadores como esses é que, talvez, coubesse um
hino de louvor a um médico pernambucano que não cuidou, apenas, do seu
consultório~ mas que um dia, idealista que é, sonhou em criar uma instituição
que pudesse oferecer, no dia-a.ctia, alguma assistência àquelas crianças des·
nutridas no Nordeste. Refiro-me ao Médico e Professor pernambucano, figura que honra a cultura brasileira, Fernando Figueira, um dos idealizadores c
fundador do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco- IMIP- entidade
puramente filantrópica, sem qualquer objetivo de lucro, proveito pessoal ou
:profissional. Instituição que oferece, cxatamente, assistência médica e hospi·
talar à criança e à mãe desprovida de meios.
Assim, presta assistência médico-ambulatorial e hospitalar àqueías
crianças sem recursos. Vai além, oferecendo assistência à mulher, cm todas as
fases de sua vida, desde que impossibilitada a financiá·la por si mesma; asse-gura assistência e orientação educativa ao grupo familiar carente de recursos
materiais e despreparado intelectualmente; promove e estimula pesquisa e a
produção do trabalho cientifico de natureza médica, económica e social sobre
a criançat a mulher e a família como um todo; e, ainda, mantém colaboração
com o ensino da Pediatria e d~ T ocoginecologia a pessoal médico, paramédi·
co e univcrsitãrio.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste Ano Internacional da
Criança, o IMIP - que deveria receber um estímulo todo especial do poder
público, que é tão deficiente no setor da saúde e da educação- está ameaçaso.)

~Sr.
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do de fechar as suas portas. 1: que ele enfrenta uma crise cujas conseqUências
se desenham como das mais graves. Tenho, em mãos, cópia de expediente en~
caminhado ao então magnífico Reitor da Universidade Federal de PernamM
buco, Professor Paulo Maciel, pelo Presidente do IMIP, Professor Fernando
Figueira, em que ele expõe algumas das dificuldades por que passa a insti~
tuição que criou e adverte que os hospitais de ensino particulares não lucrativos sofrem, por motivos relevantes, o maior iinpacto da crise que neles ultrapassa o limite do suportãvel, submetendo-os a um doloroso processo de asfixia funcional. Explica o Prof. Ferna~do Figlú~ifa:
EXplica-se: nos hospitais de ensino da rede oficial, a_quilo que
seria o seu mais alto percentual de despesa- .. PESSOAL .. - e que
representaria entre 70 e 80% da previsão orçamentãria respectiva,
tem o seu pagamento convenientemente assegurado pela União, que
o inscreve em seü Orçamento a:nual. Os restantes 30 ou 20%, ao se
configurar uma política de compressão dos gastos, podem permanecer numa linha de equilíbrio financeirO, preservados, que são, em
seus valores e para a sua destinação- alimentos, medicamentos e
outros- mediante a adoção de uma série de medidas, tais como desativação de serviços, redução do número de leitos, etc.
Já nos hospitais de ensino da rede particular tal prática é inviável, pois todas as rú.bricas de sua previsão orçamentária de despesa,
desde a de mais alta incidência percentual- "PESSOAL"- até as
de mais baixa, têm de ser por eles l?róprios supridas.
Sobrevivendo, como tentam fazê-IÕ, através de convênios,
sobretudo com órgãos públicos, não hã como desativar serviços, reduzir quantidade de leitos hospitalares, diminuir número de empre~
.gados, considerando que os valores dos Convênios são medidos pela
qualificação e qy.aÍltificação da itssistência prestada. E ainda há outros fatores a considerar. O aviltamento do nosso dinheiro, por
.exemplo. Com a ieitei'ada deSvaloriZ"iÇâO ·da moeda, sobem os
preços das utilidades e, em decorrência, maior quantidade de dinheiro tem de ser desembolsada para a aquisição da mesma quantidade de coisas.
É a inflação. A inflação que tem sido objeto de tantos e tantos discu:r:sos
nesta Casa, como ainda hoje, à tarde, se discutia, ciue atinge o produtor, o
consumidor, e conseqUentemente não isenta desse drama que estamos vivendo, - de uma inflação desordenada e descontrolada, - os que prestam serviços de assistência médica e materno-infantil, e logicamente aqueles que poderiarp usufruir ·de tais serviçoS.
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~acresce,

repetimos, a circuristância da demora no pagamento dos
faturamentos dos convênios de maior porte, como o do INAMPS,
cujos valores são recebidos jâ depreciados pela inflação.
Ní;io se pode afirmar, em sã consciência, que para minimizar a
crise, deve o IMIP comprimir despesas. Como comprimir despesas,
quando a demanda, em termos de assistência, ensino e pesquisa, tem
aumentado diante da pressão social dos estudantes e da população
carente? Cerca de 70% das crianças internadas, mesmo previdenciãrias, padecem de uma gama variável de desnutrição, o que encarece a assistência. Por outro lado, a mística que engrandece o IMIP
e o faz tão solicitado é inimiga da racionalidade e sobretudo da racionalização, para dizer melhor. As mães pobres, cujo atendimento
gira em torno de 100 por dia, foi outra frente que o IMIP abriu, considerando que jã é por demais sabido: que o atendimento da criança
sem a dispensa de cuidados à mãe, é incompleta, hemiplégica e atenta contra a segurança da primeira. Como comprimir então despesas? Comprimi-las em detrimento da criança e da mãe pobre?
Talvez o Dr. Fernando Figueira e sua Instituição tenham sonhado alto demais. Mas não se diga sequer que a direção da instituição se descurou, ao contrário. Tempestivamente tem levado o
problema ao conhecimento de altas autoridades do País. O seu Presidente expôs. demoradamente, ao Exrrt'~' Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social e ao Exm9 Sr. Ministro da Saúde, em audiên·
cia que esses lhe concederam, as raz.ões da crise que se configurava,
mas, lamentavelmente, não conseguiu solução alguma para a questão.
Não encontrando o esperado apoio por parte do Governo, o
IMIP é compelido a gerar recursos para pessoal (mais ou menos
65% da sua receita), e para as demais rUbricas do seu orçamento de
despesas, todas elas, indistintamente, não passíveis de compressão .
Como gerar esses-rec-ursos se o IMIP não dispõe de outras fontes de
renda, senão esses mesmos órgãos do Governo, com os quais colabora, transferindo gratuitamente para a comunidade e assistência
médico-hospitalar, edúcaÇão médica e para-médica, preparação de recursos humanos para a saúde, etc., cerca -de 5 bilhões e meio mensais
e apenas recebendo em troca, para retorno desses serviÇos, mais ou
menos dois milhões e meio? Isto no que é contabilizãvel- preço do
ato médico em termos de consultas e internamentos.
A parte não contabilizãvel, educação médica e para-médica, recursos humanos para saúde e educação, é o social, imponderável e
pleno de subjetividades ...

E se essa quantidade de coisas é acrescida por exigências do serComo gerar esses recursos, se essas ÚIJicas fontes de receita de
viço conveniado, forçosamente sobrevem um desequilíbrio orçaque d'ispõe o IMIP não se sensibilizam diante dos apelos que lhes
mentãrio que se pfojeta nas finanças da Instituição e que, pelo
têm sito formulados?
amiudado da ocorrência - defasagem no valor da moeda/subida
Desse modo, estã af a crise.
de preços- se repete nos orçamentos subseqUentes, uma vez que os
reajustes periódicos dos convênios jamais se pautam integralmente
Suas conseqUências: na hipótese do IMIP encerrar suas ati vida·
por essas variáveis.
des (hipótese não remota) terl::irilos as seguintes conseqüências, énu~
meradas sem obediência a um orden.amento estritamente lógico:
Antes feitas anualmente e, agora, encaminhadas para aplicação
semestral, participam, obviamente, dos fatores abordados, com o
l - desemprego pata 450 funcionários, o que representará ainchoque financeiro que o seu volume lhes empresta, as correções sada privações para os dependentes, em torno de dois mil;
lariais que integram a política governamental de iestabelecimento
2 - extinção do Ambulatório, o que significa o não atendimendo poder aquisitivo do assalariado.
to de 300 pessoas carentes por dia;
Nos hospitais particulares constituídos de forma diferente da
3 - perda de 200 leitos para crianças;
do IMIP, a soma desses fatores não causa um desequilíbrio irrecuperável exatamente por terem eles estrutura empresarial, lucrativa.
4 - ônus para a UFPe com a indispensável criação de serviços
No IMIP, a situação configura-se de modo diverso. Entidade,
onde possam ser ministrados de forma satisfatória os cursos de gra1 .•'como já dito, filantrópica, sem fins lucrativos, sem proprietãrios,
duação - 49, 69 ano médico, ieabilitação, nutrição, enfermagem e
·que não ·abjetiva, nem para si, nem para ·as que dirigem, qualquer
cursos paralelos de atendent"es e auxiliar~s de enfermagem. Na ârea
··proveito material, procura captar dos órgãos públicos em cuja faixa
de pós-graduação,--instalaçõeS próprias para o mestrado, residêncià,
de ação se insere os recursOs que poSsibilitem o cumprimento de
estagiários e mêd_iCos g:eneralist~s do ~n~erior ci~e aqui aprendem
suas finalidades.
.,l
Pediatria Bâsica; · ·
·
·
·
· · · ·
·
Infelizmente os recursos assim captados pelo IMIP não têm
5- para os discentes serã uma volta ao passado, quando não
sido corrigidos em sua quantificação na medida em que têm evoluí·
existia o IMIP- êxodo de valores do Nordeste para o Sul em luta
do os serviços prestados, permanecendo, em face daqueles fatores
desigual para obtenção de vagas n·as residêncías e cUrsOs de mestraantes referidos, aquém dos custos reais desses Serviços, daí porque a
_do;
Receita do IMIP vem sofrendo, ao longo de vãrios anos, um proces6- para os ·docentes, o sentimento de. frustração, pois em que
so gradual de atrofia, que comina agora na crise a que nos l:'efC:ripese os esforços de Vossa Magnificência, o novo hospital não pode~
mos, que assume conotaÇões inéditas na Instituição, e cujas· conserã oferecer condições par.a o magistério a nível de pós-graduação
qüências se pren-UOCfarrf aS mais dolorosas para a comunidade beneequivalente às oferecidas no IMIP.
ficiada pelo IMIP.
Como aCentua o Dr. Fernando Figueira, pafa tOrnar mais afliTodas essas.razões, Sr. Presidente, S!s. Senadores, têm sido apresentadas
tiva a·conjuritura, acresce ainda- e aqui a razão de ocUparmos· esta pelo Dr. Fernando Figueira, á quem pode minorará sitUaÇão que.afravessa o
.
tribuna com ênfase "Cspecial, dirigindo-nos à Liderança da ARENA IMIP.

a
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Serâ inacreditâvel que ao final do Ano Internacional da Criança, nO Estado que represento nesta Casa, o marco- Comemorativo seja o encerramento
das portas do IMIP.
O Recife é, na verdade, o centro polarizador de cultura da Região. Para
ali acorrem médicos de todos os Estados do No r te e do N ardeste. Para ali vão·
também, as legiões de desamparados, de homens do interior, de favelados,
daqueles que muitas vezes não encontram ·emprego Ou vivem com remuneração tão baixa que os seus filhos são desnutridos. Por tudo isto, quando o
IMIP completa vinte anos de existência, é que gostaríamos de fazer nossas as
pàiavras do Dr. Fernando Figueira, para que aqueles que possam socorrer essa
instituição, o façam; autoridades, sobretudo, federais. E algumas das medidas
são sugeridas por ele próprio, conhecedor profundo da instituição que fundou. Ele as arrola, mas adverte, de logo, que "a situação emergencial que atravessa não permite que ao IMIP compareçam tecnocratas e burocratas, que
irão logo pedir projetas técnicos e sofisticados. O IMIP já está consagrado
nos pareceres de autoridades e, sobretudo, no julgamento da opinião pública,
para poder dispensar tais exigências buroCráticas/'
Eis as sugestões apresentadas pelo Presidente do IMIP:
a) reformulação do Convênio IMIP/UFPE em bases mais racionais, com colaboração indispensãvel do MEC;
b) "adiantamento" pelo INAMPS de Cr$ 30.000.000,00 (trinta
Milhões de cruzeiros) pagâveis em 60 (sessenta) meses, sem juros ou
correção monetãria. Adiantãmenl:o,.entre aspas, na verdade é um
ressarcimento, porque mais do que isso nos deve o I_NAMPS- durante IS (quinze) anos atendemos, c ainda hoje o fazemos, 45%de
previdenciãrios gratuitamente, no Ambulatório;
c) participação mais efetiva do Ministério da Saúde;
d) participação do Estado de Pernambuco;
e) participação do Município do Recife.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouvimos V. Ex•
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oitava potência econômica do mundo ocidental e que, no entanto, para vergonha nossa, apresenta a maior taxa de mortalidade infantil de toda a América do Sul, não pode ignorar problemas como o do IMIP.
Tudo isso dói, contrista e enquanto estivermoS nessa situação, não
adiantam os esforços de querermos dizer que somos potência emergente: Valeria mais, talvez. termos um PIB menos elevado se, em compensação, conseguíssemos espalhar mais bem-estar social à cOmunidade brasileira.
Dissemos que estãvamos muito à vontade porque novo Ministro da Saúde assumiu a Pasta- é o terceiro que temos este ano - e, na véspera de sua
posse, fazíamos aqui mais um pronilileiamento sobre as dificuldades doBrasil, especificamente no campo da Saúde, e até, quem sabe, nos arvoramos em
defensor do Ministério de S. Ex•- cuja pessoa não conhecemos pessoalmente-- mas com a finalidade de, mostrar que o Ministério da Saúde não pode
continuar como estã. É o Ministério a quem caberia conduzir a politica nacional de Saúde e que, no entanto, estã num segundo plano. Inclusive a Medicina preventiva, que depende essencialmente dele, tem sido colocada, assim,
em plano subalterno, de forma que a Medicina previdencial tem sido mais
aquinhoada pelo Governo. Temos a impressão de que a proporção do orçamento do Ministério da Previdência em relação ao Ministério da Saúde, ê
algo assim, talvez de um para quatro.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite um aparte, nobre Senador?

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -

PE) -

Pois não.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador, a solidariedade que
presto a V. Ex• quanto ao problema do IMIP ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB -

PE) -

Não a retire, por favor.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- ... evidentemente, não se estende às
críticas que V. Ex• acaba de fazer ao Governo, mesmo porque, se as nossas
taxas de mortalidade infantil são grandes, são altas no Nordeste, - e reconheço que são- isso não significa que elas não tenham sido ainda mais altas;
não significa também que não devamos prestar o nosso reconhecimento ao
esforço feito, sobretudo nos últimos cinco anos, ao desenvolvimento de prow
gramas de saúde no Nordeste brasileiro. E para provar que, realmente, esse
esforço vem sendo feito, bastaria que lembrássemos as campanhas profilâticas feitas, nos últimos anos, o plano de combate à esquistosomose, uma das
doenças mais difíceis de serem erradicadas, mas que tem contado, ultimamenw
te, com o esforço e a presença constante do Governo Federal, sobretudo, no
N ardeste brasileiro, principalmente na nossa Região, e este grande programa
de assistência às populações interioranas, no campo da saúde, que ê o PIASS.
Sabe V. Ex• que, agora mesmo, o PIASS foi renovado e vai atender a mais de
20 milhões de habitantes pobres do Nordeste brasileiro, com uma sistemâtica
que se estenda, desde a pequena comunidade, com suas unidades simplificadas, às cidades menores, com seus postos assistenciais, e que se agrupam em
torno de uma cidade pólo, na qual se contarâ com hospitais para internamento. De modo que, reiterando a minha solidariedade ao apelo que V. Ex• faz,
em favor do IMIP- não posso concordar com as críticas que V. Ex• faz ao
Governo, porque elas não são justas.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire. desejo solidarizar-me com o pronunciamento de V. Ex•, mesmo porque, conhecendo o IMIP e o seu Diretor sinto-me na obrigação de trazer o meu apoio a
esta solicitação às autoridades brasileir~.s. O IMIP tem, realmente, prestado
um grande serviço, não só ao povo do Recife, como às populações interioranas de Pernambuco e- por que não dizer?- do Nordeste. Felizmente ou infelizmente, nobre Senador, que há centenas de instituições filantrópicas, caritativas, instituições de proteção ao menor abandonado, à infância, à maternidaqe, que surgem da imensa demanda do povo pobre, sobretudo da nossa região, mas que não encontraram ainda um canal para ordenar um fluxo de recursos que lhes permita atender a esses necessitados. Não tenho, com toda
sinceridade, nenhuma solução miraculosa para sugerir a V. Ex• como um
meio de socorrer o IMIP, e nem a outras instituições que, acredito, se encontram na mesma situação. Não posso, porém, deixar de trazer a minha solidariedade, 9 meu apoio ao seu pronunciamento para que o IMIP possa contiO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Por força de ofício, evidennuar a prestar a Pernambuco e ao Nordeste os serviços que vem prestando.
temente, que V. Ex• não estâ aqui à toa.
Muito obrigado a V. Ex"
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Por convicção, inclusive.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nóséqueagradecemosa V.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas, a melhoria dessas taEx•, cujo-aparte recebemos como solidariedade ao drama que vive o IMIP. V.
Ex• disse muito bem que existem inúmeras entidades filantrópicas procuran- xas a que V. Ex• se refere, não existe em relação ao Nordeste.
do prestar assistência materno-infantil neste imenso território nacional. Se
A taxa de mortalidade infantil terã, talvez, se reduzido em termos de São
nós levarmos em consideração que o Estado, diretamente, não satisfaz à de- Paulo, mas em termos de Nordeste, ela continua das mais graves. E não pode
manda dos necessitados nesse setor, avulta mais ainda a importância do papel deixar de ser, porque o problema é, também, social; é conseqUência da estruque é exercido por essas institúições privadas. Por isso mesmo, não podemos tura económica do nosso modelo, inclusive da estrutura fundiária do Nordesconceber que ocorram casos como o denunciado pelo Doutor Fernando Fi- te, da política salarial, do- desemprego, enfim, toda aquela complexidade a
gueira, o da demora no pagamento do faturamento dos convênios de maior que tantas e tantas vezes temos nos referido aqui.
porte, como ocorre em relação ao INAMPS. Como ele assegura, quando os
Quando falamos, por exemplo, que o Ministério da Saúde estava num
valores são recebidos, jã estão depreciados, enquanto que os custos, os com- plano secundário, pelo fato - e isto ressaltamos no discurso a que jã nos repromissos, as des.pesas a serem efetivadas não podem esperar, porque hã uma ferimos anteriormente- de, no ano de 1978, enquanto o Ministêrio de Previfolha de pessoal a pagar, porque hã fornecitneritõs de medicamentos que pre- dência e Assistência Social foi agraciado com gastos orçamentãrios, no setor
cisam ser saldados, e assim sucessivamente.
da ..Medicina C_urativa, na ordem de 30 bilhões de cruzeiros, ao Ministério da
Estamos muito à vontade para nos fazermos espontaneamente porta-voz Saúde, que tem, a nível legal e teórico, as importantes ações de prevenir e imdeste pleito do IMIP, tão logo tomamos conhecimento desse problema, por- pedir a ocorrência das doenças, coube apenas 8 bilhões de cruzeiros.
que parece-nos que a situação social deste Pais vai cada vez pior. Um Estado
Portanto, hã quem diga até, - o Ministro demissionãrio afirmou que
que se deleita em programas megalomaníacos de Governo e que não atenta saíra por algumas razões pessoais intransponíveis, ou qualquer coisa nesse
que estamos, com isso, solapando o nosso próprio futuro, quando não ofere- sentido, -hã quem diga, repetimos, que foi desesperança -ou desespero em
cemos aquelas condições bãsicas à população brasileira e, em especial, às relação ao tratamento que recebia o seu Ministério, bastando dizer que houve
crianças do nosso País; este País que está todos os dias se ufanando de ser a corte seu no orçamento. E mais do que isso: o orçamento do Ministério da
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O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC)- Esse seria o comportamento de
Saúde, neste ano de 1979, era de 8 bilhões, o que não poderiª deixar de ser irrisório, para a exü:-iiS-ãO territorial do Brasil e para a gravidade do problema um governo inteligente e competente,
da saúde no País.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exatamente, tentando, enPois bem, com essa base de orçamento, o auinento projetado foi de 23%, tão, ao invés de querer impressionar a opinião pública, com obras grandilo~
quer dizer, não corresponde, sequer, à inflação. Então, como pode um Minis- qUentes oferecer melhores condições de vida para o povo brasileiro. Melhor
tério, com a importância de um Ministério da Saúde, num País como oBra- seria que em vez de inagurar uma Ponte Rio-Niterói, uma Transamazônica,
sil, atingir as suas finalidades se o seu orçamento é tratado desse jeito?
e agora, se entregar inteiramente a esse Acordo Nuclear Brasil-Alemanha,
Mas, não podemos fazer críticas ao atual Ministro, porque estã chegan- se tivesse preocupado em dar aquilo que V. Ex• considera o binômio bãsico
do, deve estar imbuído das melhores intenções. Mas gostaríamos, até, de re- de qualquer povo, que é educação e saúde. E até não sabemos se o Senador
'gistrar que S. Ex• designou dois homens para a sua equipe de colaboradores José Lins poderia nos satisfazer uma curiosidade,jã que estamos, assim, traque são da mais alta capacidade e que, inclusive, estão intimamente ligados tando de Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social, nós, leigo
ao problema do Nordeste e cujas indicações se constituem até num estímulo e que somos ...
num lenitivo para a situação em que se encontra a nossa Região. Trata-se de
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Não apoiado!
Mozart de Abreu e Lima, que foi nomeado Secretãrio Geral daquele Ministério e de Otávio Clementina de Albuquerque, designado para coordenador
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... não entendemos porque
do Nordeste. São pessoas que, sem dúvida alguma, têm sensibilidade para os essa bifurcação entre o Ministério da Saúde e Ministério de Previdência So'graves problemas que certamente irão enfrentar. Não sabemos porém se vão cial. Achamos que, no final, ambos visam a saúde pública. Então, ·por que um
ter condições de resolvê-los, porque o instrumental do Ministério da Saúde cuida da medicina preventiva e outro cuida da medicina que vem para sanar
anda tão emperrado, tão deficitário, que apenas bo~ vontade não é o ·sufi- as deficiências da medicina preventiVa? Por que não só uma Pasta? Por que
ciente. Mas, gostaríamos de assinalar que jamais transpusemos os umbrais não apenas um comando, um orçamento que tivesse essa visão global e panodo Ministério da Saúde, nem como Deputado Federal, nem como Senador. râmica dos problemas de saúde, no País?
Portanto, nunca lá fomos pedir favores ou prestar homenagens; aliás, nem a
Então, nos aventuraríamos, - mesmo sem nenhum projeto técnico, sem
ele, nem a qualquer outro Ministério porque para as reivindicações que faze- sequer poder apresentar, aqui, as razões, de tão agrado dos planejadores- a
mos, utilizamos a tribuna do Senado. Solicitações de ordem pessoal, não as sugerir ao Senador José Lins se seria de todo descabida uma sugestão no sentemos para fazer; não que não as tenhamos recebido, mas é que não estamos tido de que se examinasse a unificação da Previdência Social com o Minisaqui para ser intermediãrios de solicitações individuais, mas sim de nos fa- tério da Saúde. Achamos que, na verdade, no momento em que surgiu o Mizermos porta~voz de reivindicações como esta que hoje aqui trazemos, de ins- nistério da Previdência, ele foi se hipertrofiando, foi crescendo e projetando
tituições como o IMIP.
sua sombra sobre o Ministério da Saúde, que passou a ser relegado a um sePortanto, sentimo-nos muito à vontade para assinalar, com satisfação, a gundo plano. Sem nenhuma ofensa a qualquer dos Ministros que possam ter
designação desses dois colaboradores do Ministro da Saúde que, acredita- ocupado aquela Pasta, o Ministro da Saúde- esta a verdade- passou a ser
mos, não tenham facciosismo partidãrio, mas· que sendo profissionais de alto Ministério de segunda classe; enquanto isso, o Ministro da Previdência Depugabarito e, sobretudo, homens sensíveis aos problemas da nossa região, po~ tado Jair Soares- não ~abemos se pelo seu estilo pessoal - adquire tal carderão sem dúvida alertar para certos aspectos que têm sido maltratados na taz que até parece que todas as soluções estão no Ministério da Previdência.
busca de solução de nossas questões nacionais e regionais e, em especial, para Quer dizer, em vez de enfatizar a mediCina preventiva, cuidar dos doentes,
o melhor bem-estar da nossa comu·nidade.
das filas do INPS, etc., que são efeitos, conseqUências, pois a causa de tais
males estã nas mãs condições de saúde para o povo.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda a satisfação,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não, nobre Senador
nobre Senador Evelãsio Vieira.
Evelásio Vieira.
O Sr. Evelásio VIeira (MDB- SC) - Para o desenvolvimento de qualO Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- O que V. Ex• preconiza para a
quer povo, dois pontos bãsicos: saúde e educação. Povo sem saúde, povo sem
instrução não tem possibilidades de desenvolver-se, de alcançar estãgio de saúde, um comando único para todo o ordenamento de todos os órgãos, nesbem-estar material e espiritual, particularmente povos como o nosso. No ta ãrea, acaba de ser adotado no campo econômico, em que todos os Minis~
Brasil, nos últimos anos, esses dois pontos básicos não têm merecido a térios, todos os órgãos que atuam na ãrea econômic3. passaram ao comando
atenção dos últimos governos, pois assim demonstram as verbas do Minis- do Ministro do Planejamento.
tério da Saúde, do Ministério da Educação e Cultura, que têm decrescido nesO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O Ministro do Planejamentes últimos anos. Em razão disso, grande parcela dos brasileiros vive enferma
e o analfabetismo prosperando. Não é só a instituição apontada por V. Ex•, to já é outra coisa, não tem nada com o nosso discurso, nesta tarde. Mas, jâ
no Recife, que estã nesta situação pré-falimentar, são "quaSe todas as insti- que V. Ex• falou neste Ministro, embora não tenha a ver com o que vamos dituições que atuam no campo da saúde, neste País, como também em relação zer, o que V. Ex• diz tem toda procedência, não tem com o que vamos dizer
aos estabelecimentos educacionais, oficiais e particulares. f: pena que o Sena- -repetimos- e pode até parecer uma irreverência: Mas, já que V. Ex• citou
dor José Lins tenha se afastado, neste memento. S. Ex•, na sua primeira in- o Ministro do Planejamento, assumindo aí a coordenação geral da e.conomia
tervenção ao discurso brilhante de V. Ex•, disse que m~ifestava sua solidarie- brasileira, isso nos faz lembrar um exemplo de_ um outro pais, em que de redade, e lamentava não ter condições de prestar uma contribuição em favor pente aparece um professor, muito inteligente, muito sãbio, mago das fidessa instituição de Pernambuco. Não, o Senador José Lins tem condições; ê nanças, que terminou ditador de Portugual; foi o Professor Oliveira Salazar.
Vice-Líder do Governo, nesta Casa; é um homem que tem prestígio; é só tele- Mas, enfim, esperamos que não tenha nenhuma coincidência, nenhuma semefonar ao Ministro da Previdência Social, o Sr. Jair Soares, e solicitar que ele lhança.
faça imediatamente o pagamento dessas faturas, que estão em atraso, e com
esta medida já haverá um abrandamento das dificuldades deste estabelecimento que V. Ex• estã a defender. Pelo menos vamos atenuar as dificuldades
lã exiStentes. Era a manifestação nossa, nesta oportunidade, Senador Marcos
·-Freire.

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- O problema ai é de pessoas, não é
de sistemas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- De forma que, no nosso en~
tender, Senador Josê Lins- estamos vendo V. Ex• jã aguerrido, de microfone em punho - parece que o nosso pronunciamento teria duas colocações
0 SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos o aparte do básicas: primeiro o problema especifico de uma instituição da maior impor~
nobre Senador Evelãsio Vieira que, assim, traz· a sua solidariedade à maiéria tãncia, de inigualável papel que vêm prestando à comunidade pernambucana,
de que estamos tratando, neste instante. Aliãs, citamos aqui, a discriminação às crianças, às mães pobres, à Universidade Federal de Pernambuco e que
de orçamentos do Ministério da Previdência com o Ministério da Saúde, p"recisa ser ajudada pelo Ministro da Saúde, Ministro da Previdência, Gover~
quando nos parece que se se desse mais força ao·Ministério da Saúde, talvez, no Federal, Universidade Federal de Pernambuco, esta que tem convênio
a Medicina pudesse andar em melhores caminhos. A Medicina preventiva de- com ela, que se beneficiou dessa instituição anos e anos a fio e que precisa se
veria ter, exatamente, um prioridade absoluta, e af talvez se dispensasse tanto beneficiar ainda de futuro. A gorá, esse oficio a que nos referimos, de autoria
apoio à curativa, que talvez se tornasse desneccssãria se este País seguisse os do Sr. Fernando Figueira, foi dirigido ao reitor que conclui o seu mandato.
rumos da lógica, do raciocínio, qual seja o de oferecer melhores condições de ~ possível que o novo Reitor o encontre nas suas gavetas, no bureau do seu
vida à população, para que ela tivesse menos doenças.
antecessor sem solução.
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O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Aí é que V. Ex• tem que raciocinar
O convênlô da Universidade Federal de Pernambuco com o IMIP não
foi refOrriitifaao até hoje. Entra um novo reitor. Ora, quem entra, entra com mais adequado. Veja bem V. Ex•, nós temos hoje um padrão de riqueza que
nova disposição. Quem sabe, então, se o Dr. Geraldo Lafayette, que acabou nos permite fornecer um determinado padrão de assistência. Se nós não dede ser nomeado pelo Presidente da República, não teria assim esse prestígio senvOlvermos mais atividades para Inelhorar e elevar o nível de nossa riqueza,
do iniciante para também olhar para o IMIP. É um reitor que não foi fruto da jamais poderemos também melhorar o padrão de assistência. Não podemos
vontade universitária, como em geral não_ o são, e que cada vez vão ser me- simplesmente tomar as poupanças do País e aplicâ-las totalmente em assistênnos, a exemplo do que estã ocorrendo agora, quando o Governo resolveu no- cia, senão o problema da assistência se agravará inexoravelmente, com o temmear diretamente os diretores de certas autarquias, inclusive das universida- po. Essa é a explicação que V. EX~ estava desejando, certamente, Vamos passar, nobre Senador, ao segundo ponto: o problema dos dois ministérios, o da
des.
Mas, ele está lá em Pernambuco, a sede da Universidade é no Recife, Previdência o da Saúde. V. Ex• Sabe que as atividades do Ministério da Predeve conhecer o IMIP, como V. Ex• mesmo disse que também o conheceu. vidência já peitCnceram ao Ministério da Saúde. Houve um momento em que
Portanto, o nosso apelo específico é no sentido de um amparo, de uma ajuda, se sentiu necessidade de fazer exatam~nte o contrário do que V. Ex• está prepara não deixar que o IMIP feche as suas portas. Não queremos saber como. conizando, de separar atribuições, para que estas pudessem ser melhor cumpridas, porcjue do jeito que estava, sobrecarregar-se-ia um Ministro com uma
Não vai Cãber a nós conhecer os caminhos, já que não somos GOVerno.
quantidade tal e uma diversidade tal de obrigações que seria difícil de levar a
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Assim é mais fácil...
hom termo a missão do Governo. Veja V. Ex• que o Ministério da PrevidênO SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Assim é que é o papél da cia e da Assistência Social deve administrar contribuições de pessoas que, afiOposição. Existe a iriSiituição, insiituição benemérita, instituição que presta nal de contas, pagam para isto. Contribuições de assistência e de previdência.
serviços à comunidade, instituição que está ameaçada de fechar as suas por- Então a missão do Ministério da Previdência e da Assistência Social é especítas. A direção, que conhece o problema, aponta soluções. Essas soluções até fica para aqueles que pagam, põem contribuições, ao passo que ao Ministério
hoje não vieram por culpa de quem? Da Oposição? Não, por culpa do Gover- da Saúde cabe um problema muito mais geral, que é o de cuidar das ações de
no, que gasta com tantas outras coisas, que compromete os seus recursos com saúde do Governo, da população como um todo, contribua ou não para a
tantas obras magníficas. Este GOveriià não pOde deixar o IMIP fechar as suas Previdência e Assistência Social. É verdade que as verbas do Ministério da
portas. Se dependesse da Oposição, não fechava. Mas a Oposição só tem o Previdência são m:uito mais amplas. V. Ex• sabe que, neste ano de 1979, o
microfpne como instrumento. Nós, então, só podemos usar o instrumento orçamento da Previdência e Assistência Social é quase tão grande quanto o
que temos. Enquant.o isso o Governo tem órgãos sem conta e aí cai exatamen- da União. A União em si, no seu orçamento, dispõe de quase 20 Ministérios
te n'a segunda colocação, que nos parece um despropósito, que. se mantenha para distribuir suas rubricas e suas verbas. Evidentemente, não poderiam ser
essa bifurcação de Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência e Assis· orçamentos iguais. Mas; também é verdade que o Governo Federal tem contência Social, com um absorvendo o _outro. O_ Ministério da Previdência e As- tribuído cada vez mais com urna frã.Ção maior em relação ao PIB, para o Misistência Social tem esvaziado o M_i_n_istério da Saúde, a quem cabe a política nistério da Saúde. Essa fração-evoluiu de cerca de l% para cerca de 2,3%, desnacional da saúde e a medicina preventiva. Isso ê distorção, é uma inversão de 1964. Isso não significa, porém, que não reconheçamos que os recursos
de valores. Por isso que a segunda colocação que enfatizamos é o eXame e o es- destinados ao setor de saúde são terrivelmente poucos. Este é um fato. Uma
tudo por parte do Governo da fusão e da unificação desses dois Ministérios, opção tem que ser feita entre dar uma boa assistência à saúde, hoje, e perder a
para dar comando único no trato dos problemas da saúde.
perspectiva futura, ou fazer uma média ação de saúde, hoje, com esperança
de melhorã-la no futuro.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?

e

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -

PE) -Pois não.

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, va·

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -

PE)- Acho que, exatarnente, o

problema é de opção. E quando, por exemplo, V. Ex• diz que os serviços
eram unifiCados e que foram exatamente tornados distintos, através de suas
Pastas, pode ser que mais uma vez a intenção tenha sido boa. Mas, no meu
entender os resultados não o foram. Por isso mesmo é que somos de opinião
de que o assunto merece exame por parte do Governo.

mos por partes. Em primeiro-lugar, o caso do IMIP. Disse a V. Ex•, V. Ex•
bem reconhece, que este País estâ cheio de instituições que se propõem a ajudar os mais desval.idos. Mas, não devemos confundir a intenção das pessoas
que criam essas instituições oU os seus desejos ou suas necessidades, com as
obrigações dos órgãos públicos. Reconheço, e estou apoiando V. Ex• nessa
O Sr. José Lins (ARENA- CE) --Aceito a opinião de V. Ex• e acho
.solicitação, que o INAMPS deve pagar, em dia as suas obrigações ao IMIP.
Este órgão não pode ficar sem receber aquilo que lhe é devido, mas daí até que se pode estuda-lo. A administração pública é dinâmica e, se cometemos
responsabilizar o Governo pela satisfação de todas as necessidades das cente- ~rros devemos voltar a revê-los. No momento, não sei se isso seria conveniennas de organizações que se auto-organizam para cumprir missões dessa natu- te.
reza, vai uma distância muito grande, mas não quero de modo nenhum ...
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC)- Permite V. Ex• um aparte? (AsO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nós já estamos em dúvida sentimento do orador.) - Senador Marcos Freire, os antigos institutos,
IAPTEC, IAPI, IAPC, e outros, pertenciam ao Ministério do Trabalho; foram
se V. Ex• apóia ou não o plano do IMIP.
reunificados, e aí surgiu o Ministério da Previdência; parece-me que nunca pertenO Sr. José Lins (ARENA- CE)- E: claro que apóio a instituição. Ela ceram ao Ministério da Saúde.
realmente precisa. O povo precisa, mas não posso deixar de reconhecer que
'não hã obrigação formal do Governo Federal de arcar com a sua manuO Sr. José Lins (ARENA - CE) - V. Ex• tem razão. E: verdade.
tenção.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Eu quis colaborar com o eminente
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Corno é que não existe essa Senador José Lins. O IMIP presta serviços à saúde pública em Pernambuco,
contra-partida? Uma instituição que s-Upre· a deficiência do Governo Federal missão que cabe ao Governo Federal. Este está ausente; então, o instituto
em prestar uma assistência médico-hospitalar que a comunidade precisa, particular cobre essa deficiência. Tem, portanto, o Governo compromisso
como não existe essa contrapartida?
com essa instituição. O pior, Senador, é que este ano o Governo estâ destiO Sr. José Lins (ARENA -CE) -O Governo tem responsabilidade nando para o setor dos subsídios, socorrendo empresas incapazes, empresas
que especulam na open market, 300 bilhões de cruzeiros, mas para socorrer
sobre as instituições que cria ...
uma instituição como essa que V. Ex• estâ a defender, para defender a saúde
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas V. Ex• acabou de di· do homem de Pernambuco, af o Governo não tem dinheiro. Mas, V. Ex• até
zer que inúmeras instituições vêm suprir as lacunas da ação social do Gover- que não quer muito, quer, pelo menos, agora, que o INAMPS pague a sua
no ...
dívida com aquela instituição.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Mas isso não significa que haja reO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tem toda razão, se o
curso para dar a assistência total de que o povo necessita ...
Poder Público não tem os instrumentos suficientes para resolver satisfatoriaO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agora V. Ex• chegou exa- mente a demanda daqueles que precisam de assistência médica, hospitalar,
tamente no âmago do problema. O Governo prefere dar outras destinações ,dentária, etc., deveria agradecer exatamente a existência dessas instituições
aos seus recursos, que muitas vezes não dizem respeito diretamente ao estado privadas que surgem e exercem um papel de colaboração, uma função auxiliar, numa linha paralela no atendimento à população.
de saúde do povo. Aí é que estâ nossa diferença!

.Novembro de 1919
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Por isso mesmo,- não apenas o Governo Federal, mas achamos que, no
caso, teria que entrar também a ação do Governo Estadual, e do próprio Governo Municipal do Recife porque, no final, quem estâ sendo beneficiado ê o
homem que ali mora.
Então, parece-nos que o Governo :Precisaria mostrar a sensibilidade que
o caso está a exigir. De nossa parte, acre,ditain:OS que, em face da gravidade da
situação o Governo não vai poder deixar de se sensibilizar. Cremos mesmo
que dentro de breve espaço de tempo vamos poder assinalar aqui desta tribuna que este apelo foi atCrididó.
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ATA DA 191' SESSÃO, REALIZADA EM 25-10-79
(Publicada no DCN- Seçiío II -de 26-10-79)
RETIF!CAÇÃO

No Requerimento n'411, de 1979, deautoria do Senador Jorge Ka1ume,
que requer dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n• 251, de 1979-DF:
Na página 5.344, 2f coluna, na numeração do requerimento,
Onde se lê:
REQUERIMENTO N• 411, DE 1979

-

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller- Fazendo soar ·a campainha.)
O tempo de V. Ex• jã estã esgotado.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)'- Concluiremos Sr. Presiden-

te.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Só para uma retificação. Quero
agradecer ao Senador Evelásio Vieira, a retificação que S. Ex• fez referente à
posição do Ministério da Previdência e Assistência SociaL Realm~nte, o Ministério foi destacado do Ministério do Trabalho. Mas, isso significa que realmente esse parentesco entre a Previdência e a Saúde, não ê tão próximo quanto poderíamos pensar.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Pois nós concluímos exalamente o contrãrio: é que não deu certo no Trabalho e não estâ dando certo na
Previdência autonomamente. E, desde que se trata de assistência médicohospitalar e de saúde, deve-se inserir dentro de um mesmo Ministério, que
cuida da Medicina preventiva, da política nacional de sat1de.
Portanto terminamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não apenas reafirmando a nossa solidariedade ao IMIP, que neste instante atravessa uma fase
difícil, exatamente quando completa 20 anos de existência e no chamado Ano
Internacional da Criança e, ao mesmo tempo, reivindicamos estudos do Governo no sentido da unificação da Previdência Social com o Ministério da
Saúde num único órgão e sob um único comando. (Muito bem!)

Leia~se:

REQUERIMENTO N• 441, DE 1979
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA, REALIZADA EM 8-11-79
Às dez horas do dia oito de novembro do ano de mil novecentos e setenta
e nove, reúne-se a Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da União ln terparlamentar, presentes os Senhores Deputado Raymundo Diniz, Presidente,
Senador Tarso Outra, 1'~'-Vice-Presidentc,Senador Mauro Benevides~29- VicePresidente, Deputado MacDowell Leite de Castro, SecretArio, e Deputado
Rogério Rego, Tesoureiro~ Havendo número legal, o SenQor Presidente declara abertos os trabalhos. Em seguida, a Comissão resolve: a) aprovar os pedidos de filiação ao Grupo, formulados pelos Deputados Adolpho Franco,
Luiz Cechinel, Péricles Gonçalves e Roberto Galvani; b) estender, nos termos
da decisão da Comissão Deliberativa de 5-6-73, aos servidores da Secretaria
do Grupo, a partir de primeiro de novembro do corrente ano, o novo salârio
mínimo fixado pelo Governo; e c) conceder aos servidores da Secretaria do
Grupo, no mês de dezembro, de acordo com anteriores decisões, gratificação
por serviço extraordinârio prestado, correspondente ao valor percebido men. salmente. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre
.·a Ata. Reabertos os trabalhos, às dez horas c trinta minutos, ~ a mesma lida e
apro~ada. Eu, MacDowell Leite de Castro, lavrei a presente Ata que irâ à
publicação.
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

Lide r

MESA

Jarbos Passarinho

Vlce-Líder•s
Presidente
luiz Viana (ARENA -

Aloysio Chaves
José Uns
Aderbal Juremo
lomanto Júnior
Moacyr Dolla
Murilo Badaró
Saldanha Oerzi

3•-Socretárlo
BA)

lourivol Boptido (ARENA- SE)

1 fMVIce .. Presldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Socrotárlo

LIDERANÇA DO MDI E D.A MINORIA

Gostão Müller (ARENA- MT}

2'-VIce-Presldente

Líder

Dinarte Mariz (ARENA- RN)

Paulo Brossord

Vlce-Líderes

1 '-Secretário

Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro Benevides
Orestes Quérda
Pedra Simon
Roberto Saturnino

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kolume (ARENA- AC)
Benedito Canelo$. (ARENA- MT)

2f-5ecretárlo
Gabriel Hermes (ARENA -

Passos Pórto (ARENA- SE)

PA)

Titulares

COMISSOES
Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257

1.
2.
3.
4.

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

Mendes Canole
José Uns
Eunice Michiles
Vicente Vuolo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ( 1 1 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice·Presidente: lazaro Barboza

MDB
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hippertt
local: Anexo 11 - TOrreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

Titulares

Assi.stente: Carlos Guilherme- Fonseca - Ramal 676
Reuniões: T&rças·feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
José lins

Suplentes
ARENA
1. Jutohy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. João Calmon
MDB

1. Evelcislo Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

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 DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mondes Conalo
Vice·Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Presidente: Henrique- de la Rocque
1~-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos
Titulares
1. Henrique de la Rocque
2. Helvidio Nunes
3. José Sarney
4. Aloysio Chaves
5. Aderboi·Jurema
6. Murilo Badaró
7. Moacyr Da lia
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

Jesse Freire
José Samey
Passas Pôrto
Saldanha Den:i
Affonso Camargo
Murilo Badaró
Benedito Ferreira

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão ....:... Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

1. Henrique Santillo
2. Roberto Saturnirio
3. Gilvan Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas--feiras, às l0100 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA -

(CE)

(11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Teot6nio Vilela
Vice-Pr.sidente: Roberto Saturnino
Titulares

1. Cunha Lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Suplentes
ARENA
1, José Guiomard
2. Tarso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Dalla

MDB

1. Itamar Franco
2. lózaro Borboza
3. Adalberto Sena
4. Mouro Benevides.

Suplentes
ARENA
1. lenoir Vargas
2. João Colmon
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6." Arnon do Mello

MDB

1. Hugo Ramos
2. Leite Chaves
3. Lózaro Barboza
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. franco Montoro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(CCJ)

(15 membros)

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presidente: leite Chaves

(CDF)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arnon de Mello
Bernardino V10na
Jose Uns
Jesse Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

Roberto Sotumino
Teotónio Vilela
Marcos. Freire
Pedro Simon

Suplentes
ARENA
1. Helvidio Nunes
2 •. Alberto Silva
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuolo

MDB

1. José Richa
2. Orestes Quercia
3. Tancredo Neves

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 67S
Reuniões: Quartas-feiras, 6s 10:30 hora-s
Local: 'sala "Ruy Barbosa"- An&xo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)

1. franco Montara
2. Humberto Luc&na
3. Joison Barreto

Assistente: Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623
COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

(CF)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunho Lima
Vice·Presidente: Toncredo Neves
Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oer:zi
2. Henrique de Lo Rocque
3. Jessé Freire
4. José Sorney
5. Milton Cabral
iS.- JoscfGuiomord

Titulares
1. Raimundo Parente

Arnon de Mello
Lomcinto Júnior
Affonso Comorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlan
Jorge Kolume
Jutohy Mogolhc3es
Mendes Canele

MDB
1.
2.
3.
4.

Paulo Brossard
Marcos Freire
Lózoro Barbo:za
José Richa

COMISSÃO OE SAÚDE
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

lui:z Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camorgo
2. João Colmon
3. Jutahy Magalhães
MDB
1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidenfe: Henrique Santillo
Suplentes
ARENA
1 . Saldanha Der:zi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4,

Lomanto Junior
Almir Pinto
Alberto Silva
José Guiomord

MDB
1. Jose Richa
2. Adalberto Seno

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quartas-ferras, às 11 :00 horas
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gob. do Sr. Senador
Assistente: Lêda ferreiro do Rocha - Ramal 312
Joào Basco -- Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716
COMISSÃO OE REDAÇÃO {5 membros)

(CR)

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cofdo50
Vice-Presidente: Adalberto Seno
Titu!ares
1. Tarso Outro
2. Saldanha Den:i
3. Mendes Canole

Cunho Limo
Toncredo Neves
Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotônlo Vilela

(CME)

Presidente: Arnon de Mello
Vke·Presidenht: Alberto Silvo
Titulares

1. Adalberto Sena
2. Evelasio Vieira
3. Franco Montara

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

4. Pedro Pcrdrossian

MOB
1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. José Richa
5. Amoral Peixoto
6. Toncredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716

Suplentes
ARENA
L José Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume

1. João Colmon
2. Torso Outra
3. Jutohy Magalhães
4. Aloysio Choves
5. Aderbol Juremo
6. Eunice Michiles
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MDB
1. Marcos Freire
- 2. MaurO Benevides
3. Leite Choves

1. Paulo Brossard

Assistente: Leila Leivas ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Presidente: Joéio Colmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães
Titulares

MDB
1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

COMPOSIÇÃO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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J.. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: QQintas-feiraS, 6s 9:30 horas
local: Sola "Clóvis Bevilckqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mauro Benevides

Suplentes
ARENA
1. Joõo Colmon
2. Murilo Badaro
3. José Samey
MDB
1. Hugo Ramos

Assistente: Maria Therezo Magalhães Motta Reuniões: Quintas·feiras, 6s 12:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

(CSN)

Titulares
1.
2.
3.
4.

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomord

Jorge Kalume
lui:z Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito ferreiro

MOB
1. Cunha Lima
2. Jaison Barreto

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

1. Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL -- (CLS)
(9 membros)

Presidente: Tarso Outra
1?-Vice-Presidente: Saldanha Der:zi
2~-Vice-Presidente: Lomanto Junior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvídio Nunes
Vice-Presidonte: lonoir Vargas
Titulares
1.
2.
3.
4.
S,.

Lenoir Vergas
Helvídio Nunes
Jessi: Freire
Moocyr Oallo
Henrique de lo Rocque

~sloChove:o

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

Tar 50 Outra
Bernardino Viana
Saldanha Oerzi
Lomanto Júnior
Mendes Cano/e
Aderbol Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
José Sorney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de la Rocuque
4. José Guiómard
S. Lui:z Cavalcante
6.

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evondro Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena
Titulares
1, Raimundo Parente
2. Henrique de Lo Rocque
3. Bernardino Viana
-4. Alberto Silva

Suplantes
ARENA
l. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrouion
3, Aderbol Juremo

·6200

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Quarta-feira 21

MDB

1. Evondro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lozaro Barboza

Titulares

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÉRITO

Suplentes

1. Orestes Quércia
2. Evelásio Vieíi'o

Assi$tente: Leila Leivos ferro Costa - Ramcil 497
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo lf -Ramais 621e 716

Outubro- de 1979

ARENA
1.
2.
3.
4.

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossion
Affonso Camargo

1. Passos Põrto
2. lamento Junior
3. Alberto Silva

Comissões Temporarios
Chefe: Ruth de Souza Castro
Local: Anexo 11 - Têrreo
Telefonei 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporórias paro Projetas do Congresso Nadona!
2) Comissões Temporários paro Apre~ciação de Vetos
3) Comissõei Espe<:iois e de Inquérito, e
4) Comissóo Misto-do Projeto de le~i Orçamentaria (ort. 90 do
Regimento Comum)

MOB

COMfSSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

T. Evondro Carreira
2. Lazoro Barboza
3. Orestes Quêrcio

1. leite Choves
2. Agenor Mario

Assistente: leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- ·
Romais621 e716

COMPOSJÇÀO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro·
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F.
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Sá - Ramal 31 O.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

10,00

.

HORAS
09,30

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

C.A.R .

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE

C.E.C.

QUARTA
C.S.N.

SALAS
RUY BARBOSA

Roma is- 621 e 716

C.F.
09,30

LEI LA

C.C.J.

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARIA
HELENA

10,00

10,30

C. R. E.

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
ANEXO"B"
Ramal- 484

GUILHERME

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SERGIO

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

C. S.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LÊDA

11,00

C.l.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

DANIEL

CÂNDIDO

FRANCISCO

FRANCISCO

10,30

SERGIO

n,oo
C.M.E.

ASSISTENTE

10,00
C.D.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

~

~

SALAS
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

