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- Arartcs ao Scn. Henrique Suntillo. IJSS
-Arwrtes uo Scn. Jaison Rurrcto. t57H
- Arartc~ uu Scn. l.uit Cuvulcuntc. ISK8
- t\rdo uo M OB no sentido de conjugar esforços ii fim de evitur c\ceSMI\ conti·
Jn.; cm movimentos reivindic;~tórios legitimas com vistu~ u evitur um rc:trol!c~~u poli·
IIL'tl 1111 J'lilh, ].)1)(1
- Cnmunicw.;:i,, tle ~uhstituiçilo tle mcmhro cm Corni~silu Purlumcntur de ln·
quí:ritu. I351
- Cnmunicund,,ll Cusu prnvidencius udutudus pc:ln Sr. Mini~trtl u,) Interior.
para n inicio Ua, uhr;t~ de rrotccihl contru us enchentes na cidade de Camctil
(Pi\!. l.l57
- Fatcmln ~:nnsidc:rn~,;l)es .~nhrc a runki\n di~ciplinur irnpthla an !!Cncr;~l llul!n
Ahrcu c ~audandn ttHhl\ t)~ militares que r<~rticirarmn d11 ~· Clucrr11 Mundiill relo
tramL'UNI do Dia d<~ Vih\ria. 151fl
- I~Cf:l'\rillllln 11 Din lltl Tuquir:rafn. I ~lN
- Requerimento n~ 122/79, de di~pensu de pahlicuçi\o paru imc:diutu vntill;i\l) du
rc:d1u;ào !inul tlu Pwjetu de Lei du Ciimara n~ 144j7K. l.l%

-Requerimento n• 123/79, de dispensa de publicaçi\o da redução final do Pro·
jcto de Lei do Senado n9 2/79 (DF). 1396
-Requerimento n~ 139/79, de homenagens de pesar pcln f;.~1ccimc:nto do Scn.
JuiLo llmcu. 1639
-Requerimento n~ 143/79, pedindo a convoc.1çi1o do Sr. Mini~tro Jo~u Cumí·
ltl l,cnnu, rara que rrestc informuçõe.~ sobre problemas ufetos a sua úrcu. 1736

lESSE I·REIRE
-Pedindo a adoçào de rrovidencias ucautcladoras face as pos~ibi1idades du dcO<~gnt~;Uo de um novo ciclo de estiagem no nordeste. 161K
JORGE KALUME
-Aparte ao Sen. Lourival Baptista. I3H8
-Aparte ao Sen. Mauro Benevides. 1350
-Apartes ao Scn. Gastito MUller. 1551
-Justificando projeto de lei de sua autoria sobre a aplicação de benefícios riscaÍ.\ cm favor da Amazônia. 1736
-l,rojeto de Lei do Senado n• 117/79, que dispõe: sobre a aplicação como in~:entivo fiscul na área da SUDAM da totalidade do imposto de: renda devido, por
pcssoils fi~icas ou jurldicas, domiciliadas nu Amazônia Legal. 1737
- Registrundo o aniversário de nascimento do Marechu1 Rondon. IJMH
JOSÉ LINS
- Apurte ao Sen. Gabriel Hermes. 1435
- Apurtc ao Sen. Lourivul Baptista. 1440
-Aparte ao Scn. Mauro Bcnevidcs. 1.348
- Apurte ao Sen. Nelson Carneiro. 1605
-Apartes ao Scn. Agcnor Maria. 1612, 1613. 1614, 1615
- Apurtcs ao Scn. A1oysio Chaves. 1479, 1480
- Apartes ao Scn. Benedito Ferrciru. 1437, IJ3!!
- 1\piirii!S ao Scn. Evclásio Vieira. 1527, 1529, 1530, 1621. 1629, 1630, lóJI
- Apurtes ao Sen. Henrique Santillo. 1356, 1462, 1463. 1464, 1741. 1742, 1745
- Apurtes no Scn. Itamar Franco. 1792, 1793, 1794
- Apurtcs 110 Sen. Jaison Barreto. 1582, 1583, ISM4, ISHS
- Ap11rtes ao Sen. Jarbas Passarinho. 1398
-Apartes ao Scn. Luit Colvalc;~nte. 1735
- Apurtes ao Sen. Orestes Quércia. 1602
- 1\rartc:s ao Scn. Roberto Saturnino. 1407, 1401!, 1412
-Comentando circulilr do gabinete civil da presidência da repúhlica a todo~ CJ~
ministros do governo no sentido de concederem no~ prosramus de seu~ re~fleC\ivo~
postm triltllmcnto rrivilegiado ao nordeste. 1SOS
- Encaminhando vota<;~ o de Requerimento no 117 j79, do Sen. Lourival Bup·
ti.,ta, pedindo tran.~criçào nos Anais de discurso prorcriclo pelo Sr. Presidente da Re·
pública por oc;~siào do Dia do Trabalhudor. 1530
JUTAIIY MAGALHÁES
- Aparte ao Sen. Lomanto Júnior. 1611
- Solicitando ao governo providencias em favor do pequeno produtor de cu·
cau. 1616
LUAR O BAR BOZA
-Aparte ao Scn. Itamar Franco. 1625
- Arartc: ao Scn. Pedro Simon. 1767
- Ar<~rtes ao Scn. Evelásio Vieira. 16~'d, 1629
-Apartes ao Sen. Gastito Müllcr. 1546, 1552
- Arartes ao Sen. J;1rbas Passarinho. 139H, 1401, 1404
- 1\rartcs ao Sen. Luiz Cava1cunte. 176:!:
-Justificando projeto de lei que enviara à Mesa sobre redução da idade hmitc
d11 trilhulhadm rurill para fins de aposc:ntadoria.
1561'
-Projeto de Lei Complcmentur do Senado n9 10Hf79,quc: otltero1 a Lei Cumplc·
mcnt<~r n" 11/71, 4uc institui o Programu de ,\ssistencia ul..l Trah;dhadur Ru·
r:1l. 1574
- Rchatcndn conceitos emitidos relo Sen. Jouhas Pa~~arinho c Uni11isomdo <~ ;1~1·
1011;~0 Stli:ÜLI dCCilTtt:ntc da I"Uiiticu salariul. 1414
LEITE
-

C liA VES
1\11artc uo Scn. NeiMm Curnciro. 160.'
t\p;1rte~ Ull Scn. Gast;1u Müller.
154H, 1549
1\r;1rtcs :111 Scn. llenri4uc Santilln. 174J
1\rartc~ ao Scn. Jmi: Lin~. 1505, 1506, 1507, ISOK
Ar<~rtc~ au Scn. l.u'll Cavuh:untc. 1734
l:n~·aminhandtl a \'Ut;u;àtl du Pmjctn de Lc1 d;1 CJmar;t 11" 1-1;7/1. !S:\7
l:iwaminhando a \·o ta~;~ o 1h1 Rcqucruncntu n~ 1J~j7 1 l, du SL·n. J)n~·cu l;tr·
,f~,,u
IS7h
- ~~ ;mirc~t;~ndll ~u" llrL"ncurou,;,Lll nn lm·oLrH~· Oltt prttpt·,~llll dn ( imcn111llc ~·1111·
~idcrar llcf!al ti pró\illHI t'un).:rc~~~~ ~aciunal l1c t:~tud;IJ1t~·'· clll S;JI\adttr. 17SI
··· !'.tr:t l'llt.',tllllllholl· ,1 loll;u.;,'to d11 1'1!1\Ctn tk I c1 da (',mwt.t 11'' !.J/7~
l!ol17
-l,ura c:n..::uminhín u votuo.;~o do Requerimento nv IJMj7 1J, suhrc u ProJclt: de
Lei da C;irnar;J nY I4/7K. lhOh

IV
lENOIR VARGAS
-Encaminhando

;1

votuçào do Projeto de Lei da C1imura n• 14/7H. 1607

I.OMANTO JUNIOR
-Aparte :w Scn. Jarho1s Passarinho.
-Aparte uo Scn. Moucyr Dulla.

MENI>ES CANAI.E
- l,wjcto de lei n' 9:!j79, que modifica dispo~içõcs du Lei "" 5.6H2, de:! I de
junho de 1971 (La O!'Bânica dos Partidos Politicas), c da l.ci nt 6.217, de 30 de junho
llc: PJ75. IJHfl
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17H4

- Apurtes ao Scn. Evelúsio Vieira. 162H, 1630
- Apurtes ao Scn. Lúz<~ro Burboza. 1564! 1565
- Apartes ao Scn. Orestes Quércia, 17H6
- Apurtc~ ao Scn. Roberto Saturnino. 1408, 1409, 1410, 1411
- Encaminhando a votação do Requerimento n• 117;79, do Scn. Lourivul Oup·
lista Slllicitando transcrição nos Anais de discurso prorerido pelo Sr. Presidente da
Rcpúhlica no Dia do Trahalhudor, 1467
- Reprovando cJiccssos verbais cometidos pelo Deputado Francisco Pinto cm
ato pUh\ico re:1\izudo cm Salvador. 1610
lOURIVAl BAPTISTA
-Aplaudindo a criação de mais agências do Banco do Brasil na América Lltin;.L
c na Africa. 1749
- Aplaudindo o Senhor Presidente da República c o Ministro do)> Trunsportc)o
pela llecisào de concluir a Ferrovia do Aço. I 52:!
- Aplaudindo rerormul;:çào da politica habitacional pelo Minislério do lnh:rior. 1367
- Comentando decisão da PETROM I N de explorar as jazidas de suis de polássío do Estado de Sergipe. 1439
- lendo curla recebida da Sccret1uia de Estudo do Vaticuno, acusando recebimento de cópia de discurso de sua autoria no Senado, registrando exortação dirigidu
aos religiosos pelo Papa João Paulo 11. 1387
- Realçando a atuuçào dinümica c objelivu do Sr. Jo~é Carlos Freire, no
DASP. 1572
-Registrando o S2q aniversário da VARIG, 1617
-Requerimento n• 117/79, solicitando a transcrição nos Anais de discurso do
Exmo, Sr. Presidente da República, no Dia do Trabalhador. 1351
- Requerimento n~' 130/79, pedindo u transcrição nos Anuis das ordcn~ do dia
dos ministros militares par ocasião do 34• aniversário do Diu da Vitória. ISOO
- Requerimento n• 137/79, solicitando a transcrição no Anuis do Senado de
['lronunciamento do Sr. Ministro Mário Andrcaua, nu reunião du SUDENE,cm Rccik I~
.
.
lUIZ CAVAlCANTE
-Aparte ao Scn, Gastão MUller. 1548
- Aparte uo Scn. Itamar Franco. 16:!6
-Combatendo dispositivos da Constituição Federal c dos &lados que concedem pensão mensal vitalicia a ex-Presidentes du Rcpúblicu c a ex-Governadores de
lislado, 1760
- Crlticu ao relat6rio da PETROBRÁS de 1978. 1586
-Tecendo comentários sobre us c~~oportaçõcs brasileiras. 1733
lUIZ VIANA FILHO
- Associundo·sc como Presidente àsjustus considcraÇÕI:li do Scn. Jurbas Passarinho no Diu do Tuqufg:rufo. IJ90
- Manifestando como Presidente seu aplauso a homenagem prestudu pelu Cusu
na palavra do Scn. Mauro Bcncvidcs a JOié de Alencar. 1350
MAURO BENEVIDES
- Aparte uo Sen, Dirceu Cardoso, 1569
- Aparte ao Scn. Itamar Franco, 1792
- Aparte uo Scn, Jarbus Passarinho. 13H9
-Aparte ao Sen. Láuaro Burbozn, 1564
-Aparte ao Scn. Aacnor Maria. 1613
- Discurso comemorativo do Scsquiccntenário de nascimento de José de Alencar. 1346
- Encaminhando u votação do Requerimento n' 94/79, de sua autoria, pedindo o dcsurquivumcnto do Projeto de lei do Senado n• 62/17. 1557
-JU!ilificando projeto de lei que encaminha à MCiU criando o uuxllio-morudiu
pan1 empregados que percebum mensalmente rcmuneraçilo inferior u cinco ~ulários
mlnimo~.
1748
-Projeto de lei do Senado n• ll9f79, que institui o uuxflio-moradiu pura cmpregados que pcn:cbum mensalmente rcmuncruçüo inferior u cinco sulários mfnimos
regionais. 1760
- Transmitindo apelo da Fedcruc;ilo do Comércio da Indústria c du Agrorccu6riu do Estudo do CcurA ao Sr. Ministro do Pluncjumento cm favor do Nordeste
unte us restrições decorrentes das mcdidus antiinOucioni\rius. 17M9
MARCOS FREIRE
-Apartes ao Sen, Gustilo. MUller, 1547, IS4K
-Apartes ao Sc:n. Henrique Santillo. 1743, 1744, 1745, 1747
- Apurtcs ao Sen, ltamur Franco. 1790
- Enaltecendo a utuaçiio do prorcssor Aloysio de Mal!ulhiics cm prol da cidade
de Olinda, 1749

MILTON CARRAI.
- Arane uo Scn. Jaison Hurrcto. I 578
- Enc:1minhundo a votação do Rcquc:rimento n' 132/79, do Sen. Dirceu Cur·
doso. 151:!
MOACYR DAllA
- Aparte ao Scn. Luil Cavalcante. 1763
- Apartes ao Scn. Henrique Santillo, 1461, 146:!
- Declaração de voto cm nome du maioria, contrArio a recurso do Sen. Dirceu
Cardoso rercrentc a indere·rimento de rccuno de sua autoria, I 557
- Encaminhando a votaçAo do Requerimento n• 132/79, do Scn. Dirceu Card(}o
50. 1512
- En~aminhando a votação do Projeto de Lei da Câmara n9 14/7!!. ISSH
- Pela ordem, manircstundo ponto de visaa da liderança da Maioria ruvorúvcl
;10 Projeto dê lei da Cümara n' S0/77 c solicitando substituição pela Comissão de
Rcd:u;ào de equivoco reducional uli verificado. 1469
- Propugnando pela liberação de recursos rederais pura u recuperação de munici[lios capixabas, atingidos pclus cheias do infcio do ano. 1784
-Requerimento n' 129/79, de udiamcnto da discussilo do Projeto de Lei do Senado n' IS/77 para o dia 24 de maio. 1469
- Requerendo votação simbólica para o Projeto de Lei Complementar
n11 3H/7J. c respectivo substitutivo, 1392
MURILO BADARO
-Aparte ao Scn. Nelson Carneiro. 1605
- Arartcs ao Sen. Henrique Santillo. 1741,1742,1743, 1744, 1745, 1746, 1747
-Apartes ao Sen. Pedro Simon. 1360, 1361, 136:!, 1363
-Comentando carta do Sr. Ministro da PrevidCncia Social, esclarecendo mal
entendido que teria ocorrido quando de sua visita ao Estado de Mato Gros~o.tendo
cm vista discurso do Sen. Gastão MUller. 1605
- Pura encaminhar a votação do Requerimento n' 135/79, do Scn. Moacyr
Dallu, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n• 92/79. 1609
- Requerimento n' 138/79, solicitando destaque para rejeição do ar\. 4' do
l,rojclo de lei du Cümara n• 14/78. 1606
NElSON CARNEIRO
- Comcntllrios sobre o Dia dos Idosos. !603
- Discutindo Projeto de lei do Senado n' 268/76, que estabelece: a conlagcm
reciproca de tempo de serviço urbano c rural para crcito de aposentadoria. 1514
- Encaminhando a votação do Projeto de lei da Câmara n• 14/78. 1607
- Pleiteando um reajustamento das aposentadorias cm niveis compatíveis com
u elevação do custo de vida. 1787
Projclo de lei do Senado n• 96/79, que modifica a redução do arl. :!• da lei
n• 4.266/63, que institui o aal!rio-famOia do trabalhador. 1498
- Projeto de Lei do Senado n• 101/79, que introduz ultcraçõcs na Lei
n" S.I07j66, que institui o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, IS40
- Projeto de l.ci do Senado n• 111/79, que dispõe sobre aposcntudoria cspcciul
para os trabalhudorcs na atividade de fiação c tecelagem. I 599
-Projeto de Lei do Senado n• 120/79, que eleva 11 multa do emprcgudor que
deixar de cumprir deciWo judicial alusiva a readmissão ou reintegração do empregado pura um salário mfnimo por dia de atraso, 1767
- Suuerindo ao governo alterações na lei que criou o fundo de gurantia no sentido de dilalar os critérios de saque das quantias acumuladas pelo trabalhador atendendo a reivindicação da classe obreira. 1520
ORESTES QUERCIA
-lamentando a decisão du bancudu urcnislu du Cãmura Federal rompendo um
acordo com o MDB impedindo a constituição de umu CPI sobre direitos humanos. 1786
- l1rojeto de Lei do Senado n• 97J79, que acresccnla ullnca r, c ultcra o item III
do art. 8• du Lei n' 5.107/66, que in&titui o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço. 1499
-11rojcto de lei do Senudo n' 98/79, que altera u redução do urt, 130 du
ClT. 1500
-Projeto de lei do Senado n• 102/79, que acrc~ecntu dispositivo U Consoli·
duçào dus leis do Trubulho. I 540
-Projeto de Lei do Senado n• 103/79, que modilica a Lei n" 5.107j66, que institui o Fundo de Guruntia do Tempo de Serviço. 1540
-Projeto de Lei do Senado n• 109/79, que ultera a reduçào do caput do urt. 4'
da Lei n" 6.354/76, que di11põe sobre as relações de lrabulho do 1Ulc1a prolissionul de
rutcbol, I598
-Projeto de Lei do Senado n• 110/79, que fixa o valor da pendo especial concedida pclu Lei n• 4,656/65, c CJ\endida pelo Decreto-Lei n• 940/69. 1598
-Projeto de Lei do Senado n• IIM/79, que ulteru u rcduçii.o do r'uput do url. 532,
da Cunsulidu!!ilo das Leis do Trabalho. 1·7~9

v
- Requerimento n9 133/79, pedindo o desarquivamcnto do Projeta de Lei do
Senado n' 64j75, que isenta de responsubilidude solidáriu com o camtrutor perotntc o
INPS, o propric:tário de casa destinada u ~uu moradia. 1523
_ Requerimento n• 134/79, pedindo o des..rquivamento do l•ro.:eto de Lei n~
'J7j75, ~uc: altera o art. 67 da Lei Orgilnica da !•revidCnci;, Social. 1543
-Requerimento n9 I 36/79, pedindo o desarquivamc:nto do Projeto de Lei do
Senado n• 193j75. J51)(J
-Requerimento n9 140/79, de dcsurquivamento dD Projeto de Lei do Senado n~
197/7~.

1729

- Requerimento n' 141/79, de dc:sarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~
197/1l.

1729

-Requerimento n• 144/79, pedindo o desarquivamcnto do Projeto de Lei do
Senado n< 19ff/7l. 1760
-Solicitando informações da Mesa sobre o número de comissões parh1menta·
rcs de inquéritos que o Senado Federal, a Cãmara das Dcputadm c o Congre~so NtJ.
cianaf podem ter, c soficiuando transcrição nos Amais de rcquc:rímcnto de sua autoria,
dirigido uo Sr. Ministro da Justiça, sobre direitos humanos. 1543
_ Verbcrando u insensibilidade dos Governos Fede rui c do E~tado de São !)aula
no trato das reivindicações salariais c transmitindo apelo de lidere" sindicais no st:nli·
do da suspendo da intcrvcnçlo no Sindicato das Metalúrgicos do ABC de Sào Paula c no Sindicato dos Professores do Dístríto Federal. 1600
PAULO BROSSARD

-Apartes ao Sen. Jarbas Pussarinho. 139M, 1399, \40), 1405
-Apartes uo Scn. Uznro flarbo.-:a. 1415
-Apartes ao Sen. Roberto Saturnino. 140M, 1409
-Apreciando a tituaçAo poHtica institucional do pais, 135M
- Discutindo ll Projeto de Lei do Senado n~ li K/74, 4ue define o~ crimes de rcs·
ponsubilidudc do governador c dos secretários do governo da Distrito Fede·
rui. 1442
-Discutindo /1 rujeto de Lei Complementar n9 Jk, de 1972, do Sc:n, Franco
Montoro. 1392
- Enc:~minhando a votação de requerimento cm que o Sen. Henriqur. de la
Rncquc: solicitu a tramcriçào, nos Anais do Senado Federal, de diM:url>O proferido
pelo Sr. Nascimento c Silva, quando da homenagem ao ek·Presidente Humberto dc
,\lcncar Castello Branco, cm Porto Alegre. 1446
- Encarecendo medidas do Governo Federal no sentido de amparar li economia
do Rio Grande do Sul. 1764
-Projeto de Lei do Senado n9 116/79, que revoga os arts. 14 c 50 da Lei nY
6.620j78, que dcline os crimes contra a segurunça nacional. 1736
RAIMUNDO PARENTE

_Dirigindo ;~pelo ao Sr. Ministro do Trabalho cm favor do Sindicato dm Tra·
halhadore!o nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas. 1452
ROBERTO SA.TURNINO

-Apartes ao Sen. Jarbas Pauarínho. 1517
-Apartes uo Scn. Nelson Carneiro. 1514
- Apurtes ao Sen. Pedro Simon. 1764, 1765
- Homenagc:11ndo o General Hugo Abreu pelo transcurso do Dia da Vj.
lória. JSIS
- Projeto de Lei do Senado n• 114/79, que: dá nova redaçlio aos arts. 6K7, 692 c
700 da lei n• 5.869/73 (Código de Processo Civil). 1729

-Apartes ao Sen. Lázaro Barbela. 1414
-Apartes ao Sen. Jarbas Passarinho. 139H, 1399, 1402
-Comentários sobre a atuaçào equilibrada do Prefeito Moreira J:ranco, cm
contra!~ te com o Presidente da Câmara de vereadores de Nitcr6i, n.a soluçi:io de mm' i·
menta grevista de funcion4rios daquela municipalidade. 1465
.
- TcccndQ criticas do modelo económico concentrador da renda nac:1onal c nos
con!ie~ücntes movimento~ grevistas que vi:m eclodindo. 1406

PEDRO SIMON

SALDANHA DERZI

-Apartes ao Sen. Evcláiio Vieira. 1526, 1529
-Apartes ao Scn. leite Chaves. 1782

- Apartes ao Sen. Helvldio Nunes. 1444, 1445
-Apartes ao Scn. Henrique Santillo.

174:!, 1744, 1745, 1746, 1747

-Aparte ao Sen. Jaison Barreto. 1578
-Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho. 1404
-Apartes ao Sen. Gustào MUller. 1546, 1548
-Apartes. ao Scn. P:tulo Brossard. 1516
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- Scn, Aloysio Ch11ves (di.curso entresuc à revisão tlo orador) ..•.....
- Sc::n. Humberto Lucena ....... , ..••.............•.. · · ... · · ·. · ·
- Sen. Lourival8<~ptist:J , .......•.•.•.•.........•.... · · •.. • · · · · •
- Sc:n. Dirceu Cardoso (discurso entrc::guc: à revisão tlo or<~dor) ....... .

1.151
1.15H
1365
1.165
1.167
IJllK

\0, Comunicação da Prc:sidênciu ...................... • · •.. · .. · · ·

l.lllK

56• SESSÃO, EM 3 OE MAIO OE 1979
I. Abertura .. , , , .. , , , , , .. , , •. , . , , ..... .

13H.1

2. Mcn.s;~gen.s do Presidente: da República:
- Rotituindo autógrafos de projetas de lei sancionados . . . . . . . . . . . .
- De agrudecimento de comunicação . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IJK.l

55• SESSÃO, EM 1 DE MAIO DE 19'79
(EXTRAOROIN4RIA)
l.lllK

.l. Pareceres referentes Us seguintes matérias:
- 1•rojeto de: Decreto Legislativo n' 1/79 ... , . . . . . . . . . . . . . . .
IJ~J
- Projeto de t.ci do Senado n• I/79 (Rcdaçil.o linal) . . . . . . . . . . . .
I3M4
- Projeto de Resolução n' 1/79 (Redução linal) . . . . . . . . . . . . . . . . .
I JH4
-Substitutivo do Senado ao Projeto de lei dói Câmara n" K7 /75
(Redução do vencido, para o turno suplementar) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
DHS
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 109j7!S
(Redução do vcncidll, para o turno liUplemcntar) . . .. . . . .. . . . . . .
IJK!'i
- Jlrojc::to de Rc::snlução n• 15/79 (Redaçào linal) .......... , . . . . • . . . 1JHS
4. Ell.pcdicntc:: lido:
- Lista n• 3/79 , , ........ , ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13H6

5. Projetas arrcsentados:
-Projeto de Lei do Senado n' 92/79, do Sen. Mendes Canalc . . • . . . . . .
- J•rujc:lo de: Lei do Senado n• 93/79, do Sen. franco Montoro .... :. . .

\JK7

- Scn. Lourival Baptista ............... , .. , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
- Scn. Jorge Kalumc: ........ , .... , . , .. , ... , . • . . . . • . . • . . . . . . .
·
- Scn. Jarhas Pass<~rinho .... , , . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . .
- Sc::n, Franco Montara (discurso entregue ia r'(visão do orador) . . . . . . .
7. Comunicação da liderança da ARENA na Câmara dos Deputados:
- lk substituição de membro cm comh;siio mista do ~on~rc~~o
Nacional , ........ , ............... , ...• , .... , . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .
K. Aviso tlu Ministro Chefe da Secretaria de Planejamcnto da
l•n:!lidência da República:
- N• 194/19 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . . .. ..

9, Ordem do dia:
-l•rujcto de Lei da Câmara n' 144/78. Apro\·adu. A Comiss~o de
Rcd:L~;oiu , , ........ , •.. , , ... , .. , . , . , , .. , . , , , , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projelu de Lei da Câmara n' 143/7H. AprOvado, cm SCFUndu
IUfOil,i\snnçàu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Projeto apresentado:
- J•rojetn de Lei do Senudo n•91/79, do Scn. Humberto lucenu

13~J

13~6

6. Discursos do c:Kpediente:

135.1

11. Encerramento ..... ,, .......... , .... ,, ........... •· .•. ···.··

1. Ahcrlura .....................•...............•..•..•.......

1311

I.16H

.l. Comunicação da J•ra:idência:
-Arquivamento dos l•rojc:tos de Lei du Câmara n•s 87 c 97 /7K .....

- l•rojc:tn de Lei do Senudo n• 3H/7l (Complementar], do Sc:n.
1:ranco Munturo. Aprovado. A Cominiio de Rc:daçiio , , . . • . • . . . . .
- Projeto de Lei do Senado n• 2/79 (DF). Aprovado. Á ComisWo de Re·
duçil.o . , .... , , , , ..... , ........ , ............ , , . . . . .. . . . • . .. . . . . .. . .
-l•rojcto de Lei do Senado n• 16/79, do Sen. Nelson Carneiro.
R\·jdtadu. Ao Arquivo , , .... , .... , , ... , ... , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l.lM7
IJKM
l.lMIJ
1390

l.liJO

1.190

DIJfl

l.liJI
l.liJI
l.liJ2
l.liJ2

4. Ordem du dia:

- J•rujetu de RC!inluçào n~ 19/79, Aprovndu. A Comi!l•iLu de Rc·
thu;ào
. , , ... , , ...... , .. , ...... , ..... , , , ......• , , , ........ , . , ,
-1•rujc1t1 de Rc,uluçào n~ 20/79. Apruvudll, À (tlnU!I~àu tk
l{cdu~;;in , , . , , , , . , , , , , , , , , . , . , , , , . , , , , , , .. , , . , , ........... , ....... .

IJMI

IJhiJ

lO. Matí:rius apreciadas apóli a ordem do dia:
- Redaçõcslinais do Projeto de Lei da Cámra n• 144/18 c Projeto de lei
do Senado n• 2/79 (DF), Aprovadas, nos termos d01 Requerimentos n'll22 c
123/'79, Á 111nçào . , , , .. , , , , ....• , , , ...... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1."-l.\

viii
I I.

-

IJi,ctH~L'' apth u nrdcrn dn dia:
Scn. Jurh:t~ J>a~':1rinht1
Scn. Rohcrttl Saturninll. ~.
Scn. L:il;lro Uarhn~<t ...
Scn. Dirceu C:mJn,n
Scn, llenriquc S;mtillo,,

-*Sei\ I rath.'•t 'l•llll<lnt !J11~'!lflol enlrt:)!tll' ;, rell\,hl dtt nr:ttlurl
-Sei\. Raunumli' I':H>:Uie

)···i

l·lill.

.-li ..
l-li!

1·11 ~

'!

l>t,..:ur,n prutCritt,, cm 'c":.lll :tnlenot

-- S.:n. I· r.tn~'' :-.Jtml!lfo, Jl,l ~h• ·"~·":lo, elll J tlc lllolhl.

12. Comunicuçi\o da Presidi:nciu,, ........... .
~9,

•·•

I J. Encerr:uncnto .
~7•

SESS,l,O, t:~l 7 UE .\I AIO UE 19711

I~

14h0

St:SSÀO, EM l DE MAIO DE 1979
!EXTRAORDINÁRIA l

I. Ahenur:t ........................... .

, l'rniettl <tprc~cllt;uln:
- l'rtlieto de Lei du Scn;nlo n1' 1J5j79, do Sen, hant.:n.\lotlll!lltl

''',''

, Ctlmunicaçào da lide: rança da ARENA:
-De ~uhstituiçào do Scn. Teotónio Vilela, memhro tiwlar d;t' l ,,.
missões de Rchtçõe~ Exteriores c de Finança~. pclm Scnou.ltm' ..\dcrh.
Jurelll:lcMendesCun:lle ..........................

.1. Requerimcnltl arrt:.\Cill:tdtl:
- \" I ~l<j7iJ, tlu Scn. llumherto Luccn;~

1-lhl

-1. ( ·tllllll!ltc.u;:t,l tia liJcran~;11 tla1\l{ EN r\ na C;irniltil tlt•."' Ilcput.tdtJ'
-1>.: ,uh,tituit;tlc~ de rncrnhro~ cm comis~illl m1sta J11 l'ungre~:-o

,..i,.•

\;t~'IIIIJ;J/ ...

.l. Ordem do dia:
- Proje!o de Re~oluçào n~' 21/79. Aprovado. A Ctmw.sào Uc Rctl.l·

"
-

- Projetu de Resoluç;io n~' ~2{79. !\provado. A Cumis,;'ul de P~·d;u;;"ul
....................... , ......... .
4. Mati:rias aprcei:uJ':ts após a ordt:m do di:t:
- Rcd:u.;lie~ Jinais dos Projctos de Rcsoluç;io nYs ~I c ~~. ·\rr••
vad:1~. nos termos dos Requerimentos n~~ 1:!4 c 125j7LJ, A Jlfllll\L.i'
!!>ll;itn. , , . , .

llN'Ut\th tln c\pedicntc::
Scn. r\derhal Jurem:~
Scn./lcnriliUC Santilln ... .
Scn. Rnhcrto Saturninn .... , . , , ...... .

t )rdem d11 d1.1:
-- Rcqucrimcntnn"
- l~cljucrimcnlll n"
-l't•liCitl tlc Lei
,c ....·,,, dtl dia ~-1 de

I.Jhl
14hl
I-III~

h.

11'

11-l/19, do Scn. Muriltl Badilrti. ,\prm:~dn.
117 j7lJ, tln Sen. Lourival BaJliÍ\t;L '' prm:tdLI
da Cúm;tra n~ /Sj11. Di~cu~~~n :ttli:ttl>~ piir:t :1
main corrente, no.~ tcrmtl'o do Requ~runcntn

I ~·J, itJ

-l'rn1etn de l.c1 d.t Cümar:t n" 50/77. 1\J'Ifll'w'Hdll. r\ CPilll":'~' de

mcnhl

l{cd:~~·.'lll

6, Di~curso proferido cm ~css;to anterior:
- Sen. Din:r.:u Cardoso, na 54• Scs~ào, cm 2 dc m:tio ....

1 .....

- l'r•tiettl Je Lei da (';imara !1 1' 14/77, Rejcit:tdu. Ao illlJUÍ\tt
- l'rnteln de J)ccretn l.e}!l~l;tlivo nY (I/7H. Apro\iido ·\ ( ,uHi":to
l.l70

~8•

I. Abertura ....•.......... ,.,,,,,,,,,,,,,..
!. Ofit:iu~ do IY·Sccrr.:tário da Câmara dos Dr.:rutado~:
-Nt'l49j7 1J ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •.•. ,,,,,,,,,,,.
- Encuminhando â revisão do Senado autúgr:tfu du l'rntt:ht de
Dr.:~r~to Legblativo n~ ó/79 .... , ... , . , , . . . . . . . . .. . . .
l
-

-l'rtt.tt:ln de llecrctn l.el!bi:tlÍ\'tl n" ~flj711. 1\pro\·:u.Ju. ·\ Ctlllll";'n

SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1979

Di~cursn~ Un ~xpcdientc::
Scn. G;thricl Hermes . , . , , .•.................
Scn. Benedito Ferreira ... , . , . , .............. .
Scn. Lou rival Baptista .. , . , ..... , ........... .
Scn. Hclvidio Nunes •... , ...... , .......... , ...... , ....... .

4. l'rojctn uprescntudo:
- l'mjctu de L'=i dll ScnitdO n~ 94j71J, do Scn. Fruneo Mun·
toro ............ ,,, ... ,,.,,., •. ,,,,,,.,,, ... ,,., ..• ,.........

!,· R~·d:~~·:'tn.

·--·
i.l~··

.J>
r.;:•
I·;,

I J.··l
I·'"

7. Di,cursn~ <tpú~ ii ordem~~~ dilt:
- Scn. Evclúsiu Vieira , , , , . , , .. , . , , , , , , , , , , , .
- Sen. Dirceu Cardmnldbcur\n entregue ü rcvi~Ütltlu nrudor).

" llN'ur,uo; aJlth ;t ttrdcm dtl Uiot:
-Seu . ..\lmir l'intn
- Scn. b·clúsitl \'leir.1 (di~cur'itl cntrCHUC ;,
-'leu llumhcr\tl Lucena

1-1-:'(J
rcvi~nu

dtJ ur:1dnn

l.l7 ,1
1-17.1

•J. lli,cur~m

pwfc• id11~ cm 'c''ú" ;uucrinrcs:
- Sen. \lo~'~~' l'ha\c,, na 54• Sc~,:w. enl ~ Jc nwin
--- "i..:n. I rancn ~lnnhiW, 11:1 5K• Se..;s;ln, cm~ Uc maio
MI• SI:SS,\0, EM H UE MAIO UE 1979

,.;_,.

\ hl'(\llf:l
I' r·· •iellh .tpre~l!n lado,·
- l'rntcto de Lei tln Senado !I" %/7 1!, dn Sen. NcJ,un Carnclru ..
- l'rlltCilt de Lei thl SenmJo n~ 1J7j7•J, tlo Sen. Orestes Qui:reia.
·- l'r•ttcln de Ler do1 Scn:ttln n" IJHj71J, du Scn. Ore~tc~ (,luércia.

5. Oficio:
- Do Sr.:n. Oirccu Curdoso. Dr.:fcrido
ó, Ordem do dia:
-l'rojt:tu de Lei do Sc:nmJo n~ IIH/74, uprr.:~cntudo relu Cum1'<'"
Din.:tura. ACumbs;io de Kc:daçilo . , . , . , , . , , , , , , .... , .......... , .
- ke4ucrirnentu nY li Sj71J, du Scn, Luuriv:1l H:trtistu. Arruv;u.lu
- Kr.:ljtu:rimento n~ lló/7 1J, do Scn. lienrilJUC de Lu Roc4uc. Aprt'·
l'lldtl ......•.......•..•• ' •.. ' •... ' ' ....• ' ''' '.' .• '' ' •. '....
-l'rojt:hl de Lei du C.imum nY 34f7tl. Discu~situ encerrada. 11·
cundn u votu~;iio udiuda paru o dia .lO de rmtio corrente. nu~ ternltl'
dnk"luerimento n~ l.:!ft/79 ...... , , . , ...................... , . .
-Projeto Uc Lei du Cümuru nY "!j79. Apnlvotdn cm primeiro tur·
nn ....... , .... , .
. . , . , .. , . , .. , , .... , .... , ...... , . . . . .
- Prujetu de Lei do Scnudo nY "!7Hj7H (Cumplr.:mclllitr!, du
St:n. Ncl~un Carnciru. Discu~~iln udiudn p;Ha li sc~~i1u dn t.lin Jtl ~~~·
rnuitl cnrrcnte, nus tcrnw~ dtl Rr.:qucrimr.:nto nY 1"!7j71J ..... , . .
- l'rujew de Lei da Cilmuru nY 5k/7H, IJeclurudo prcjudi..:udn. t\u
llrLIUI\'U

1-170

l.l.l.'
l-i~ r.

1-l.lt.

c •'tnwuca~·:H'•Ia l'rc~tdéncia·
t •'llloll".ll;ilo de 'e":111 c\ltimrdin:'lri;c, dr.:stm:tdu ;, lfi,cu~,;lll, l'lll
,j,. :•.,r~'"'' .1:1 Cumj,~;j,, de Rr.:l;~.;tie' htcrttHe' ,uhr~· a
\l ..··"·'f'l'll!

I

l:'lll)

ll" ,,, ,,, .

ll~''"'''"'lo'
''\lo

\

11'1 li'

."\pctJICllle

l'o~ll•l

\ !o•,:rlol

\tiL :t

I,.,,(JJh

I.J ~.
j.J•2

1-1':
l·l.':

1~00

I< ~·q 1ter1nt~111 tl aprc'l'lll adu:
- \"I ~!J,i7•J, tln Scn.l.ourhal B:IJ'IIi,ta

l·l'tl
l.l~

1-l%
l.li)IJ

··- .J 1'J:,<I•

•<i

I'• •. I ' lc I <'I ',, ' ....... ' •dll 11" 'I'/' , 11, I h, '~~'li' 1111111 ht~rlll I IICl'll;t
l'1• •,·r.- •I•· I ~·• .r,,'''' .do• n" IIIII .. ,, d•' lil'll. 1-r:llll'L' .\tonltnn.
!L•lll\,tdtl

'a 11 llo~mhcrtn

I

ti<'L'IlOl

ix
H. Ordem Uu Uiu:
- Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 1/79 (DF). Aprovado.
15111
À Sanção .... , .. , ................... , . , , .. , .... , , , . , . , , . , .
- Suh~IIIUII~'tl dn Sen.Hln an l'rulctn de Lei da C;"Lmara n" X7,175
Aprovado cm 1urn4L ,upiL:mentilr. ,\ Cúmara dm l)cputud4L'
I~ li
- Suh.~titutivo dn Senado ao l'rnjeto de Lei da Ciun..ra n" J011/7H.
D"cu~'~n adwda para a ~.c,~iin tlu diu 17 de m:Lin ~mrcntc. nm ter·
mm do RcqucnmcnttL n1' 1.12j71J .. , . , . , , ... , ..... .
1511
- Projeto de Lei da Ulllwra n~ 141 f7H. Aprovudo. À Sunç[w
15 I~
-Projeto de Lei da Cumara n•lj19, Apro'lodo, cm segundo turno. À
sançilo ,. ,,,,, ,, ..... , ... ,,, ,,, ... , ...•.•..•..................
-Projeto de Dc~·rctn Lc~blativo n~ lf7C"J. Aprovado. 1\ Cnmh\<'Ltl
de Red;u;iw ......... , .
I~ 1.1
- Projt:tn de Lei dn Senado n~ 26H/7fl (Cumplcmcnwn do Sen.
Nel~on C1rnciro. Rejeitado. A a arqUJvu
.......... .
IJ. Di~curso\ após a ordem do diw

-

Scn. Paulo Hrms;1rd ......... .
Sen. Jurha~ Pa~~arinhu
.. , ............. .
Sen. JaiMm Harrcto !f.h~cur'o cntrcf!UC à revisão do orador) ..
Scn. Dirceu Cardn~o ........ , .
Scn, Ncbon Carneim.
Scn. J\rnon de ~ldln
Scn.l.ouriYallJapti~t•t

Scn. Fram:u

lU.

Dcsign11ç~u

~hLntoro

da tLrdcm do dia du próxima ses\fm.l:ncerramcnto

'I

I'T!liCIIh arrc,cntadm:
Jlm)cto de Lei do

Senado n~ 106f7'J, do Sen. Alo)·~io
( "h;LH''
- Pr.,)ctn Uc Lei dtL Senado nY 107/79, do Scn. Franco Montoro .....

I EXTRAORDINÁRIA l
J. Ahertur:.
2. Rcqucrimentll :trHc~ent:Jdo:
- NY 13Jf7CJ, dn Scn. On:ste~ Quí:rcia

I 55~

li. Ordem dn d1;1:
- Rccur\n inJcrpl)S[Il pelo Scn. Dirceu Curdoso. Rcjcit:Jdo. Ao ur'IUII"
......... , ...... , , .. , , .... , , , , . , .. , .
- Requerimento n9 94/79, do Sen, Mauro Bencvides. Aprovado •...
- Prnjew de Lei d11 Câmara nv 14/78. Discussão cncerradu, fic;m·
dt! .1 vntacún 11di11d:J pur falta de qmm1111 , .
. ...••.•.• , •.•••• • · •
-- PwJctn de Lei da Câmara nv J s;n. Discu~são encerruda, lit.'andtt .c Yotaç,'lil <Ldi..&du por faltll de quorum , •• , , , , , .....•. , , ..
- l'mjew de Lei da Câmar11 n9 66/78. Dbcussiio encerrada, li·
~.tlh)ot a vutil~;:iu.Jdi;tdiL pur falt;L de quorum , , . , . , ............ .
- Projclo de Lei do Senado n~ 41f79, dn Sen. Orc~IC\ Quércia.
Dt,~·u";in enccmtda, ficando a Yotaçilo udiada por falia de qutJmm

: 1 J)c,L)!Il<L.,::'m da ordem do dia da próxima
Exterinre~

~ohrc

a ,\1cn,:t·

sc~sào.

1551
155M
155M

1559
/5(!1
156h
15h':l
1571
1572
1573

Encerramento

157J

157J

4, Dcsillnuçàn da ordem do dia da próxima ~e~~iio. EnccrrumenttL

1~24
I~JO

PwjeltJ apre\entado:
- l)rnjctn de Lei do Senado nY JOij/79 (Complementar), do Scn.
I úaw Hurhut;l
1. Kc'4ucrimcntn aprc~cntado:
- N" l.l5/1K, dtL Scn. Mu<~cyr Da lia

61• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1979
I. Aherturu

1555
1551

63• Sf.SSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1979
!EXTRAORDINÁRIA)

152.1

5. Discursos flrnl"cridm cm sessões antcriore~:
- Scn. Evcl;hio Vicir:~, n11SH• Scssàtl, cm 4 de muitl
- Sen. JnsC l.ins, na 59• Sessão, em 7 de maio ... , .

155)
1554

1'1 t t•fllUIIICaç;itL da lidcrunça dn MDH na Câmara dos Dcpu1ado~:
--lle ,uh~tituJ~;:io de membros cm comiMào mist01 do Cong.re~~o

'~- Di,CUT\m arhh a ordem do dia;
- Sen. bclâ~io Victra
- Sen. l.úarn Harhn/>L
- Scn.llumhertu Lucena
·- Scn.l>~tccuCardmo ..
- Scn. \'cl,un Curnciru.,.
-·· Scn. l.tLurival Bapti~ta
.... , , , , , , . , , ... , . , , , .
- Scn. 1/L:nritjuc de La Rl)cquc ..

61' SF.SSÃO, EM K DE ~1A10 DE 1979

.l. Ordem do dia:
-l'arecer da <.:omis~iin de Relações
~cm O" 59f7CJ. Apreci;tdo em sessão seL:ret;J

1544
1540
155J

- "ien \Jny,iu C"h:tvc'.
- Scn. lia~t;iu .".WIIcr , , .
-- ~co.llirccu (·animo

I ~J7

1574

1576

Ordem du dia:
- l';trect:r da Ct1miss;io de f\c:luçõcs Exteriores sobre a Men~a,s.em
IL"~7 ·71J,I\prcci01dncm ~cs~ãn~ccretu , , , .... , , ... , ....... , .... , . · ·
.J

2.

Mc:ns;tgcn~

dtl Presidente da RepUblica:
-De iljti.Jdccimento de comunicação .. ,
- Restituindo autt'ljlTIJfos de projeto' de lei

15.17
I ~.li

~ancionadn~

its sc:~uinte~ m:lli;riil~:
-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 3Hf72 (Complementar.
Redação do vencido para o turno suplementar) • • . . . . .
- Suhstitutivo ao Projeto de Lei do Scnudo n1' li K,'74, 1Redil·
l;<ltl do vencido par:. uturno suplementar) , .... , . , . , . . . .
- Pwjetu de Decreto LcgislutiYu n" 6/7H. ( Reda~;àulinall
- l'rnjetu de Dcerctl) Legisl;lliYu n~" 2bf7H. ( RediJI;;'IIllinalt

.1.

Parecere~ reli:rcntcs

5. Cnmunic:J~,;fttl r.Ju lider;mça doM DH:
-De ~uhstitui~;àn de mcmhru cm t.'llmis~iio m1~1a do
Naciumtl.,,
.... , .•. , ..... , ... , . , , .

I5.11'1
15.1!\
15.\•1
IS.l•l

l)e,i~!II<LI;<iu

r1 Dt,cur~m proferido~ cm !oC~M.it:s untcriores:
- Scn. Leite Ch;tves, n:. no• Sessiio, cm Hde muio
- Scn. Jui,nn Uomcto, 011 bO• Sessàl), cm Hde maio

1-1.
·-

lh~t.jUCTII!l•:ntu apre~cntacltl"
~~

I.14/79, dn Scn.

tln c~pcdLent~·:
Ure~tc~ Q\IÍ!rl'lil

D1~.:ur~ns

S~·n.

t>re~tL:~

157b
1577

64• SFBSÃO, EM III DE MAIO DE 1919
1

t\hcrtur;l ,

1~.l•l

.1. l"tununicllç:'Ju da

7.
·-

1576

da urdem do dia da próxima ~cssào, Encermmcnto

, Ponecerc~ reli: rentes its sc:~uintes matCriils:
- Pr,,Jcto de I.L:i da C;imar;t nY 4H/7H
- ProjeltL de Lei d11 Sen;JdtL nY 1.10/77 (Complementar)
- Men'a~cmn~40f71J ................... , ....... .

Cun~r~',ML

11. l'wjetu' upn:sent;Jdo~:
-l'rnjetu de Lei do Senudu nu 101f71J, do Scn. Ncl~un C~tneirtL .
- l'ruJeln de Lei do Scnudtl n•• IO~f71J, du Sen. Orc~tc~ Qui;rct;L ..
- l'mjetu de Lei tln Senudu n~ I0-'/7 11, lhl SL:n. O ri!~ te~ Qu~rcw
- Pwjetnt.h: l.ei du Sen:nln n" 1U4.' 7tl, du Sen. Am;Jr;JI hHJ,m
- Prujetn Ue Lei dn Scn;n.hL u•• tmj7tl, dn Sen. 1\mar:LII·urlan

1510

Pre~idênda

4. PrujL:ttL\ aprc~cnt:tdtLs:
-l'rotcttL de Lei do Sen<Jdll n~ 101Jj79, dtl Scn. Ore,tc' Qu~r15~!1

- l'rotcltl de Lei du Sctudtl n1' 110j7CJ, do Sen.

Ore~tc~

Qui;r·

- l'r,LJCio \lc l.e1 dtL Scnadun" III /N. dtL Sen. Nci\Uil Ciirnciw
l'rotl'l\1 de l.e1 dtL Scnadn n~ 11~/N, do Scn. Cunha l.ima

()ui:u.:ia
5. RcquL:rimcntm <Lf!Te,cnt;tdo':
- ~·· I.lhjN, d~1 Scn. <>rc~t~·, {)ui: reia
-· , .. 117/"N, dn Scn.l.tHITÍval /lnpll'l\a

1~ 1 N

I tKKI

X

- l'rnJI!totlc Dcl!rctn Li!ttislativu ~~~ 2/7')
- Prt1jctu de Lei daC1imar., n~ 149f7H
- l'wjcln de Lei da C.imara n9 SOf7H , , .
- l'rojeto Uc Lei da Cümar:L n~ 60f79
-Projetas de Lei do Scnudo n's 6 c 8j79

b. Discursos do c'pc:dic:nlc:
- Scn. Orestes Quêrciu . . . . . . . .......•... , .. , ... , ... , , , . , .. .

- Scn. Ncl~on Carneiro,., ...... ,.,.,,.,...
. .. , , , , . , ...... .
-Scn.~turiloüildaró ............... , , ... , ...... ,, ...... ,.,,.,.

7. Ordem do dia:
-Projeto de Lei da Cãman1 nY 14j7H. Ao arqui~o~{l . , ... , , . , , , .... , . . .
_ flrojctu de Lei da Cümarn nq 15/71'1. Rejeitado, Ao arquivo . , , , , . , , .
-Projeto de Lei c.Ja Câmara n~66j7H. Aprovado, A sunçiio ...... , , . . .
- Rc:qucrimcnto nQ 135/79, do Scn. Moucyr Dulla. Aprovudo . , , . . . . .
-Projeto de Lei do Senado nY 41f79, do Scn. Orestes Quérciu.
Rejeitado. Ao 11rquivo , •••..•••••.•••.•••••••••.••.•• , • , ... , , ••••• , •

1610

H. Dbcur~os após u ordem do dia:
-Sc:n.LomuntoJúnior..................................
-Sen.Agenor Maria ......................... ,,.,,,............
-Scn.DirccuCardoso .•.......•...............................
-Sen.JutuhyMagalhües .......................................
- Sen.lourival Baptista ......•............ , ... , , , , ....... , .... ,
- Sen. Franco Montara ........................ , ........ , , , , , , .
- Scn. Jess<: Freire . , ......•....•... : .....•........ , . , ........ , .

1610
1612
1616
1616
1617
1617
I61K

9, Designuçüo da ordem do dia da próxima sessão. Encerru·
menta .................................................•..........

1618

l60{t
I60X
1609

4. Oficio:

(EXTRAORDINÁRIA)
I61K

2. Ofício do I'·Secretúrio da Ctimara dos Deputados:

'

-N•161/69 ..................................................
-Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos dos Projetas de
LeidaC;imaralll'sl2,23c24/79 ......................................

172'1
J7.:!'J

J fl09

6$• SESSXO, EM 10 DE MAIO DE 1979

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

.1. Rclrucrimcnttl.S upre.~cnltLdns:
- NYs 140 c 1·11 /79, do Scn. Orcstc.~ Qui:rci:L ......... , .. , . . . . . . .
- NY 142f71J, Uu Scn. /tum:~ r Frunco .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .

- Do Scn. Cunha Limu,

Pr~sidcntc d;l

Comiss:Lo de

Finança~

... ,

1729

S. Projetos iLpresentados:
- Projeto de Lei do Scnudo n' 114/79. do Scn. P:Lulo Rrnssnrd
-Projeto de Lei do Senado n9 115/79, do Sen. Adcrhal Jurcmu

1729
17.12

6. Discursos do e)lpcdiente:
- Scn. Itamar Franco (discurso entregue Urcvisüo do orndor) , .... , . , ,
- Scn. Luil Cavalcante ... , ..... , , ............ , , .. , ...... , .... , .
-Scn. Henrique de La Rocque , ........ , ..... , ....... , . . . . . . . . . .
- Scn. Jorge Kalume , , , ... , . , , . , . , , . , , .. , . , .... , , ........ , .. , . .

17.13
1733
1735
17.16

7. Comunicação da Presidência:
- Convocuçiio da Srt Eunice Mafuldn Michiles, IY·suplente, pura
as.~umir o mandato de Senador pelo Estado do Amuzonus, cm virtude
do falecimento do Scn. João Basco ..................... , , , . . . . . .. . . . . .

\7)6

1:1. Requerimento apresentado:
- N• 143/79, do Sen. Jurbas Passarinho ...... , ........ , ... , . . . . ..

1736

9, Projctos apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n' 116/19, do Scn. Pedro Simon ... , .... ,
-Projeto de Lei do Senado n9 117/79, do Scn. Jorge Kalumc

17.16
1737

1619
1619

3. Pareceres referentes às seguintes matérias:

- oncio "S" nv 1/79 ........................ , ........ , , . . . . . . . .

•
!.
:I
l~

-Projeto de Decreto Legislativo nt25/7!! , .. , ......... , , .... , , .. , .
-Projeto de Lei da Climaru n9 19/79 ............. , . , .... , . , . . . . . .
-Projeto de Lei da Câmara n9 4/79 ............. , ....... , .. , . . .. .
4. Comunicação da Presidência:
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Cii·
mura n' 24/79 ....................................... , , , ..... , , , , . .

1620
1621
1621
1622

-Projeto de Lei do Senado n• 113/79, do Scn, Franco Montara

1624

6, Ordem do dia:
-Parecer da Cominào de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 51!j7!!. Apreciudo cm sessão secreta .......... , . , .. , , ..... , . , , .. , . .. .

1624

!!. Discursos proferidos em sessões anteriores:
- Sen. II:Lmar Franco, nu S• Scssilo, cm H de muio. (Repu·
blicaçào) .. , ........ ,, ..............•..•............... , . , ... , ,, ,, ,
- Scn. Juison Barreto, na 59t Sessão, cm 7 de maio ... , , . . . . .. . . . . . . .
- Scn. Evclúsio Vieiru, na 59t Sessilo, em 7 de maio , . , , ...... , ... , . .

1739
1740

11. Discursos após a ordem do diu:
- Sen. Henrique Suntillo ....... , .................... , ..... , ... , .
- Sen. J•aulo Brossurd (discurso entregue à revisão do orador) . . . . . . . .
- Sen. Murllo Hnduró (discurso entregue lL revisUo do orndor) . . . . . . . .
- Sen. Mauro Benevidcs .................................. , , . . . .
- Sen. Luurival Buptist;t .... , ............ , ....... , .. , ........ , . .
- Scn. Marcos Freire., ....•. , ........... , ..... ,,, ...... , ... , .. ,
- Sen. Dirceu C;~rdoso (discurso en!reguc à revisiio do orador),,,,,, , ,

1740
1748
174H
174H
174H
1749
1751

12. Di.:signaçiio du ordem d<l d.iu da prl~1(imn sessão. Encerramento

1751

lb24

68' SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1979

1624
1626
1627

66• SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1979
I. Abertura ........ , , , .. , , .... , .. , . , , .. , .. , .. , , ..... , , , ... , .. .

173K
1739

1624

S. Projeto apresentado:

7. Designação da ordem do dia da próxima sessUo. Encerramento

IO. Ordem do dia;
- Requerimento n' IJ 1/79, do Scn. Humberto Lucena. Aprovndo . , . . .
-Requerimento nv 133/79, do Sen. Orestes Quércia. Aprovado , , ... , .
- Redaçi\o final do Projeto de Resolução n• 15/79. Aprovada. À pro.
mulgação .......•........•...•.......•..•........... , .. , , ... , . . . .
-Redução final do Projeto de Resolução n' 18/79, Aprovuda, A pro·
mulgaçllo .................................•......................

I tJJK

2. Requerimento apresentado:
- Nt 139/79, do Sen, Jurbus Puuurinho. Aprovado

16)'J

3. Comunicação du Presidência , ...... , ... , , , , . , .. , . , , , ....... , ..

1640

4. Designuçilo da ordem do dia da próxima sc5SÜo, Enccrrnmento

1640

67• SESS;!.O, EM 14 DE MAIO DE 1979
I. Abcrturu ........ , ., .. , , , ,. , , , ... , , . , ,, ,, , , ...• ,, , ... , ..... .

1722

2. Pareceres referentes às seguintes mntérias:
-Projeto de Lei do Scnudo n' 4f19 . , .......... , ... , ... , , ..... ,
-Projeto de Lei du Cümaru n' 26/7S , ... , . , , . , .•. , , .. , .... , , .... .
-Projeto de Lei du Cümuru n' 127/71:1 .. , ....... , ..... , , .... , .. .
- Projeto de Lei du Cümttru n' 64/71:1 , , .. , .... , . , , , .. , . , , , .. , . , .. .

1722
1723

1723
1724

I. AbcrtUTiL .................... , ... , ... , , . , , . , , .... , ......... .

1757

2. Mensugem do Presidente du República:
-Restituindo autôgrafos de projetas de h:i sancionado~ ... , ..... , . . .
- De ugr;tdccimento de comunic;1çào ............. , . . . . . .

1757
1757

.1. Oficin do IV-Secretário du C1imuru dos Deputudm:
- N• 190/79 . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
-N•191/19 ..................................................

1757
1157

4. J•urcccres referentes às seguintes matérias:
-l•rojetode Lc:idoScnadon' 34/?H ...................... , .. , . , .
- Projeto de Decreto Lcgislutivo n~ 3j79 .. , .. , , .. , ........ , .. , .. , .

1757
175M

S. Comunicat;õe~ du lidcrunçu du ARENA no Senado Federal c nu
Càmura dos Deputados:
- De suhstituiçào de membro nu Comissão Parlamentar de ln·
<tuêrito que apura u dcvustuçào du floresta Ama~ônica e .~uns im·
plic.:ações ... · • .. · · · · · · ·· · ·· .................. ,, •....... , . , , . ,, .... , 1759
- De !iUhstituiçilu de membro cm comisslio mistu do Congresso
17SIJ
Nudonu\ ... · · ... · · · · · . · ............................. , . , , . . . . .
6. Jlrujctos ltprc~cntndos:
-Projeto de Lei do Senado n' ll!!f79, do Sem. Orestc1 Quérciu

1751J

xí
- J•rojeto de Lei do Senado n' 119f79, do Sen. Mauro Benevides

1760

7. Requerimento apresentado:
- N• 144/79, do Sen. Orestes Quércia ................. , ... , . , , , .. .

1760

H. Discursos do expediente:

-Sen.LuizCuvaJçante .............. , ........ , , , , ..... , .. , , , .. .
-Sen.PcdroSimon......... .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

1766
1764

9. Projetas upresentados:

-Projeto de Lei do Senado n• 1::!0/79, do Sen. Nelson Carneiro ........................ , . , , ........ , , , ............. , . , , . . .. . 1767
-Projeto de Lei do Senado n' 121/79, do Sen, Franco Montara ... : . ................................ , . , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1768
10. Comunicação:
-Do Sen. Jorge Kalume que se ilUSentará do.~ trabalhos da Cusa
nu f'Críodo de 16 a ::!4 do corrente , ............ , . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

li. Ordem do dia:
-Requerimento n' 1::!8/79, do Sen. Humberto Lucena. Aprovado .. , .. , .. , ...... · ............... · · ............... · · ....•......

- Requerimento n9 J30/i9, do Sen. Lourivul Baptista. Aprovado! , , , . .
- Requerimento n' 134/79, do Sen. OrestesQuércia. Aprovado . . . . . . .
- Requerimento n9 136/79, do Sen. Orestes Quércia. Aprovado . . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n' 21/71. Rejeitado. Ao Arquivo . , . . . . . . .
-Projeto de Lei da Cãmara n' 16/78. Rejeit1.1do ............... , . . . .
-Projeto de Lei d1.1 Câmara n• 4/79, Aprovado. À sanção
12. Oiscur5os após a ordem do dia:
-Sen.leiteChaves ................. , ,, .. , ..... , , . . . . .. . . . .. . . .
- Scn. Evelásio Vieira (discurso entregue à revisão do orador) . . . . . . . .
- Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue Arevisão do orador) .... , , . .
-Sen. Moacyr Dalla ......... , , ., , , ....... , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
-Scn. Ore.~tesQuérciu ... , .. , . , , ....... , .......... , ...... , .. , . .
- Sen. Nelson Carneiro .. , ... , . , . , ............. , ... , ... , . . . . . . . .
- Scn. Gastão MUller ....... , ... , ..... , , ... , , .... , ........ , ... ,
- Scn. franco Montare , . , , .... , , .. , .. , .......... , ......... , . . .
- Sen. ~1auro Benevidcs ......... , .. , ... , ... , .. , .. , , ......... , . .

1769
1770
1770
1770
1771

1772

17M I
17K4
17H4

17H4
17K6
17H7
1787
17KK
17K9

176K

1169

13. Designaçâo da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

1790

14. Discurso proferido cm sessão anterior:
- Scn. Itamar Franco. na 67• Sessão, cm 14 de maio , .. , . , ...... , ... .

1190
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ANO XXXIV - N• 040

QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1979

BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 54• SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1979
1.1 - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Comunicação da Presidência
-Referente ao Expediente da sessão destinada a comemorar
o sesquicentenário do nascimento de José de Alencar.
Orador
SENADOR MAURO BENEVIDES
FALA DA PRESIDÊNCIA- Associativa em nome aa Mesa.
1.2.2- Comunicação da Presidência
- Arquivamento do Projeto de Lei da Cámara n• 13/77
(n' 105/75, na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
1.2.3- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 90/79, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que concede aos empregados domésticos
período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n• 5.859,
de li de dezembro de 1972.
1.2.4- Comunicação da Liderança da ARENA
- De substituição de membro cm Comissão Parlamentar de
Inquérito.
1.2.5 - Requerimento
- N• 117/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Excolentlssimo Senhor Presidente da República,
em comemoração ao Dia do Trabalhador.
1.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Cunara n• 106/66 (n• 314/63, na Casa
Lh: origem), que dispõe sobn: o comum o do carvão metalúrgico
nadonal nas t:mpn:sots sil.h:rúrgicas a coque. Aprovudo o pros~c·
guimc.:nto da tramitação da m~tti.:ria.
-Requerimento n• 111/79, d" autoria do Sr. Senador Franco Montom, solh.:itam.Jo o dcs~tr4,uivumcuto Jo Projeto di.! Lei do
Senado n"' 70j7H, de sua autoria, que "consnlidJ a lcgi~laç~lJ \i~
ecntc, instilltindo a nova Lei Oq.;:wka d~t Pn.:vidêth.:ia Su~..:t:d".

·------

·--~----·----··-·--------~---

------

A pro• ado.
Redação final do Projeto de Lei do Senado no 347/78, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, que dá nova redaçào ao
art. 51 da Loi Orgânica dos Partidos Políticos. Apro•ada. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Loi da Camara n• 122/77 (n' 1.912/74, na
Casa de origem), que altera a redução da alínea d do inciso I do
art. 40 da Lei n• 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que "regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação". Apro•ado. À sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n• 112/78 (n' 3.373/77, na
Casa de origem), que introduz alteração na legislação pertinente à
Zona Franca de Manaus. (Apreciação preliminar dajuridicidade.)
Rejeitado. Ao Arquivo.

-Projeto de Lei do Senado n• 285/78, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que altera p. dcstina~ão de Taxa Judi·
ciãria, cm favor da construção do edilicio-sedc da Ordem dos Ad·
vogados do Brasil • Seção do Distrito Federal. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Discussão adiada para. a sessão do
dia 29 de maio cm curso, nos termos do Requerimento no 119/79.
1.4- DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Necessidade da
apuração e punição dos envolvidos na instalação de aparelhagem
e1etrônica de escuta c gravação no Gabinete do Governador do
Estado de Goiás. Nota oficial divulgada por Presidente de sindicmos de trabalhadores do Distrito Federal e declaração de líderes
sindicais do Estado de Goiás, sobre a falta de motivação que reina
na classe dos trabalhadores em comemorar o "Dia do Trabalho".
SENADOR JARDAS PASSARINHO- Providi:ncias adotadas pelo Sr. Ministro do Interior, para o inicio das· obras de proteçiio contra as enchentes na cidade de Cametá·PA.
SEN.4DOR PEDRO SIMON institucional do País.

Situaçlto político-

SEN,t DOR A LO YS/0 C/IA VES- Realizações desenvolvidas p0r scton:s do Ministério da Educaç~to c Cultura, no período
Je I074/197H.
SES.·! DOI\ 1/L'MBER'TO LUCEN.-l -Defesa Ja prcser\-;tç:tn dtJ .:umrok c.~tottal da Companhia Ft:lkral Jc Seguros S.A.

!346 Qulnaa.(elra 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Scçioll)

Mulo dt! 1'>79

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Auspiciosidadc do
- Projeto de Resolução n• 20j79, que autoriza a Prefeitura
:múncio pelo Sr. Ministro do Interior, da reformulnçr10 da politi- Municipal de Campo Mourão (PR) a elevar cm
CrS 139.083.153,30, o montante de sua dívida consolidada. Apro·
ca habitacional brasileira.
vudo. À Comissão de Redução.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Apelo ao Sr. Ministro
da Saúde, cm favor da majoração dos salários dos enfermeiros,
2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÕS A ORDEM DO
técnicos de cnfcrnwgcm, auxiliares c atcndcntcs do Estado do DIA
Espírito Santo c do Brasil.
-Reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 19 e 20, de
1.5.- COMUNICAÇÃO DA PRESIDiõNCIA
1979, constantes da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovadas,
nos termos dos Requerimentos n•s 120e 121/79, À promulgação.
Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18
horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
1.6- ENCERRAMENTO.
1

2-ATA DA 55• SESSÀO, EM 2 DE MAIO DE 1979
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÀO AN·
TERIOR
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferidos na sessão de
19-4-79.

2.2.1 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 91/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, que isenta o salário mínimo de descontos para a Previdência Social, c dá outras providências.
2.2.2- Comunicação da Presidência

4- RETIFICAÇOES
-Ata da 41• Sessão, realizada cm 19-4-79.
-Ata da 43• Sessão, realizada em ~0-4-79.
-Ata da 44• Sessão, realizada cm 23-4-79.

- Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara n•s 87 c
5- SECRETARIA-GERAL DA MESA
97j78 (n•s 2.897f76 e 3.391/77, respectivamente, na Casa de ori·
- Resenha das matêrias apreciadas de I• a 30 de abril de
gem), por terem recebido pareceres contrários, quanto ao mérito,
1979.
das comissões a que foram distribuídos.
6- MESA DIRETORA
2.3 -ORDEM DO DIA
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
- Projeto de Resolução n• 19/79, que autoriza o Governo
do Estado do Piauí a elevar em CrS I 1.628.414,00, o montante de
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSê:lES PERMANEN·
sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redução.
TES

ATA DA 54• SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E GABRIEL HERMES
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SR S. SENA DORES:

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se·
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A José de Alencar, romancista consagrado, cuja obra
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Joi!o Basco - Raimundo
imperecivel cor.seguiu sobrepor-se à voragem dos tempos; a José de
Parente - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho
Alencar, o jornalista polimorfo, de :stilo que se amoldava do
-Henrique de La Rocquc- Alberto Silva- Bernardino Vianaeditorial
ao folhetinismo e à crônica amena; a José de Alencar, o
Helvidio Nunes- José Lins- Mauro Benevides- Jessí: Freirepolítico e o parlamentar, que via na figura do pai o paradigma do
Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Nilo
líder vocacionado pura as atividades partidárias; a José de Alencar,
Coelho- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
o homem de Estado, que ascendeu ao Ministério da Justiça, é a ele
- Passos Porto - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu
que o Senado Federal, na tarde de hoje, rende o preito de sua pro·
Cardoso- Moacyr Dalla- Roberto Saturnino- Murilo Badaró
funda admiraçilo, ao assinalar o transcurso, ontem ocorrido, dia 1'
- Henrique Santillo - Lilzaro Barboza - Mendes Canale de maio, do sesquicentenário de seu nascimento.
Saldanha Derzi - Evellisio Vieira - Jaison Barreto - Pedro
Quis o Presidente Luis Viana Filho, uma das maiores autoridaSimon.
des em Alencar, autor de livro magistral sobre a vida do inolvidável
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa autor de Iracema, que fosse um representante do Ceará o indicado
o comparecimento de JS Srs. Senadores. Havendo número regi- puru discorrer, no preseJlte expediente, sobre o mugno evento, de
mental, declaro aberta a sessilo.
tanta signiOcaç~o pura a história cultural do Pafs.
O expediente du presente scssilo serft destinado u comemorar o
Já nntes, em IQ77, no denuir o ccntenftrio da morte do
scsquicentenlorio do nascimento de José de Alencar.
insubstituível pntrono da literatura bntsilciru, tivcru eu a inicialiVa
de registrar aquele acontecimento ressaltando que,
éonccdo a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Benevidcs.
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" ... festejamos, cm verdade, o esplendor de seu nome, em
fulgurações inapagáveis. Que me perdoem o lugar comum
se disser, neste momento, que ele nilo I!JOrrcu, pois quem
permanece no espírito do povo, como uma legenda de sua
terra, tem vida eterna. 1':: um caminho pelo qual transitou,
em ascensão, a inteligência do Brasil."

Quem se detiver, Sr. Presidente,- como Vossa Excelência o fez
com pcrcuciência e competência inexcedíveis - sobre a vida de José
de Alencar, desde o seu nascimento no sítio do Alagadiço Novo, cm
Messejana, atê o seu desaparecimento naquele 12 de dezembro de
1877, contemplará uma personalidade extraordinária, que, desde as
suas atormentadas infância c adolescência, deixava transparecer
marcas indeléveis de um talento que se auspiciava privilegiado.
Nem o senador José Martiniano de Alencar, nem Dona Ana
Josefina, seus pais, jamais poderiam pressentir que aquele meninoo Cazuzinha - de 9 anos, ao percorrer, com eles, o interior do
Ceará em demanda do território baiano, assimilava incomparável
inspiração para o seu posterior c vitorioso ingresso nas atividades
literárias.
Já o seu mestre, no Rio de Janeiro, o professor Januário,
vislumbrava os pendores do discípulo para as cousas do espírito,
estimulando-o a aprimorar os seus pruridos intelectuais que, aos
poucos, ganhariam contornos de genialidade.
Na cidade de Silo Paulo, em cuja Academia de Direito viria a
matricular-se, dedicava-se à leitura horas a tio, desprezando campa·
nhias amigas, nos serões e tertúlias de uma boémia tão a gosto da
época, entre a estudantada paulistana.
Transferindo-se para Olinda, novamente ali dava curso aos seus
anelos; de literato, demorando-se nas bibliotecas a que tinha acesso,
numa ânsia incontida de alicerçar conhecimentos.
Formado em Ciências Jurídicas na Escola de Direito do Estado
bandeirante, deslocou-se imediatamente para o Rio de Janeiro, a fim
de exercer a advocacia, ao lado de Francisco Otaviano, de quem
recebeu, após 4 anos de convivência fraterna, o convite fascinante
para integrar o Correio Mercantil, no qual daria, efetivamente,
passos decisivos na trilha do jornalismo.
Entende Capistrano de Abreu que, no folhetim, sob o título Ao
Correr da Pena, José de Alencar escalara um degrau à procura do
romance, que era a sua grande preocupação.
O folhetinista, que começava a firmar sólido conceito entre os
seus leitores, abrigava-se, 11 meses depois, no Diário do Rio de
Janeiro c, na estréia, sublinhava cm lúcido artigo:
"Sustentar no meio das lutas políticas uma posição in·
dependente, reprimir pela sua moderação os abusos e
excessos dos partidos, censurar c defender com lealdade e
franqueza, sem vistas políticas c unicamente no sentido da
utilidade pública, eis a grande missão a que nos parece
destinada a alta imprensa diãria."
O exercício do periodismo fê-lo projetar-se nos círculos sócio·
culturais da Metrópole, apesar da utilizaçilo freqUente de pseudô·
nimos, como o de lg, acobertado no qual fez contundentes críticas,
do ponto de vista literário, ao poema Confederação dos Tamoios, de
autoria de Gonçalves de Mngalhiles, divulgado com o patrocínio im·
perial.
O próprio Dom Pedro, sob o cognome de Outro Amigo do
Poeta, se dispôs a rebater as criticas de lg (Alencar), ressaltando o
conteúdo da mensagem que o poema consubstanciava.
Nilo tardaram, porém, para o advogado c jornalista, de com·
pleiçilo franzina, com a saúde comprometida por deficiência pulmonar, os grandes momentos com que o aguardava a glória literária.
O seu primeiro romunccte, Cinco Minulos constituía t:x.periência gratificante, que se ampliaria em O Guarani, com o qual
despontava pura receber os aplausos da crítica contemporünca c a
consagruçilo da posterid;~de.
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Após O Guarani, Alencar entregou-se, de corpo e alma, ao seu
afã de escritor de invejáveis qualidades, que, através da ficção,
recriava um pouco do universo brasileiro, com tipos, lendas, costumes e tradições que retratou inigualavelmcntc.
Nenhum homem de letras aproximou-se tão profundamente do
coração do povo e visualizou, de maneira tilo ampla, a fisionomia
rural e urbana de sua época, com as questões da Corte, as intrigas sociais, os apaixonantes dramas do quotidiano, a valentia dos nor·
destinos e dos gaúchos, a coragem dos indígenas c todo um panorama engenhosamente trabalhado, em que refulge, com brilho excitante, o próprio Brasil.
Certa crítica despropositada empenhou-se, sem êxito, em
denegrir-lhe o talento, olvidada de que somente a partir dele encontra o nosso romance definição maior, como obra de arte. Não
fora o seu trabalho verdadeiramente heróico, nilo se teria chegado às
culminâncias do gênero, entre nós.
Mesmo admitindo que José de Alencar foi acentuadamente
visual e descritivo, ou hiperbólico cm muitas cenas de sua obra, ela
representa, antes de mais nada, uma projcção romântica do mundo
brasileiro, a que não poderia fugir, por imperativos de característica
estética c temporal.
Após O Guarani, publicado cm 1857, seguiu-se todo o seu in·
comparável acervo literário, com O Sertanejo, Iracema, Ubirajara,
As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, Sonhos D'ouro e os
demais, que alcançaram, sem exccçilo, ampla repercussão nos
círculos culturais do País e do Exterior.
Machado de Assis- que o escolheu para patrono de sua Ca·
dcira da Academia Brasileira de Letras- num estudo sobre Alencar
enfatizou:
.. Que o autor de Iracema não esmoreça, mesmo a
despeito da indiferença pública; o seu nome literário
escreve-se hoje com letras cintilantes: rru'ie, Guarani, Diva,
Lucia/a c tantos outros; o Brasil tem o direito de pedir-lhe
que Iracema não seja o ponto final. Espera-se dele outros
poemas cm prosa. Poema lhe chamemos a este, sem curar
de saber se é antes uma lenda, se é um romance: o futuro
chamar-lhe-á obra-prima."

Todas as gerações, extasiadas diante da esplendorosa
mensagem contida cm lracem<l, continuam a repetir, de cór, longos
trechos do livro, repassados de emoção.
Quem não se sensibiliza no instante cm que Martim retorna ao
seu habitat, repleto de lembranças inesquecíveis?
"Afinal volta Martim de novo às terras que foram de
sua felicidade c silo agora de amarga saudade. Quando seu
pé sentiu o calor das brancas areias, em seu coração, derramou-se um fogo que o requeimou; era o fogo das recordações que ardiam como a centelha sob as cinzas."
Quem nilo se deixa embevecer, Srs. Senadores, com passagens
de transbordante afetividade, como a que assinalou cm Sonhos
D'Ouro, o primeiro encontro entre Ricardo c Guida, no então pa·
radislaco ambiente da Tijuca:
uQunndo o viu beijar com ardor, uma.e muitas vezes, a
pequena flor agreste, nilo se pode conter, c deixou escaparse a risada harmoniosa, que ainda se desfolhava cm sua boca travessa, como uma rosa desabrochada naquela manhi!.
Debalde quis ela, pousando nos lAbias o cabo de madrepérola do chicote, trancar aquele cofre de pérolas e rubis; as
jóias se desfiavam rorejando as melodias de uma voz
suave."

Nelson Wcrneck Sodré, prefaciando moderna ediçilo de Sonhos
D'Ouro, fez questão de assinalar que Alencar traduziu pura os brasi·
leiros, com uma segurança singular, num tempo cm que a nossa li·
tcratura mal se esboçava, alguma cousa de profundamente brasileira.
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Sr. Presidente:
Não deveria, esta tarde, circunscrever este pronunciamento a
uma simples c aligeirada apreciação da obra literária de José de
Alencar, sem reportar-me, igualmente, ao parlamentar ilustre, que,
herdando invejável tradição política, honrou a C:imara dos Deputados, na condição de representante da Provinda do Ceará.
Espelhando-se no vulto exponencial de seu gcnitor, de dinâmica
atuação nos cenários políticos regional e nacional, tendo exercido
mandatos eletivos c, por duas vezes, o governo da província natal, o
Senador José: Martiniano de Alencar encarnava, para o seu nlho, o
exemplo do líder autêntico, sempre comprometido com as grandes
causas que, no passado, empolgavam o País.
t certo que a vida privada do scnadqr Alencar - cujos votos
eclesiásticos o impediam de unir-se com a prima Ana Josefina, mãe
extremosa do escritor e de seus li irmãos- preocupava-o seriamente, apesar da impecável dignidade com que o casal procurava situar
aquele consórcio proibido.
Nos momentos mais difleeis de sua vida no Parlamento, José de
Alencar se comportou com imperturbável tranqOilidadc, respondendo aos seus adversários com incisividade de linguagem, sempre que
esta era imprescindível para reforçar os pontos de vista que ex pendia.
Com as maiores expressões da Casa legislativa a que pertenceu, o grande cearensc mantinha discussões acesas, sendo inflexível
na abordagem das teses que, no seu entender, pareciam mais ajusta·
das à realidade nacional.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso
prazer, nobre Senador José: lins.
O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Nobre Senador Mauro Be·
ncvides, como brasileiro c, particularmente, como cearense, eu dese·
jo me solidarizar com V. Ex• e com esta Casa, pelo excepcional tra·
bulho que V. Ex•, hoje, apresenta sobre o grande homem das letras
e da política brasileira, que foi José Martiniano de Alencar. Escritor
polimorfo, polemista veemente, político de sensibilidade, Deputado
pelo nosso Estado e Ministro da Justiça no tempo de ltaborai,
romancista extraordinário, que explorou quase todos os gêneros literários, desde o gênero indianista ao histórico, ao regionalista e "o
urbano, Josê de Alencar tornou-se, pelo seu talento e inspiração, o
maior romancista romântico brasileiro e foi, sem dúvida, um dos
maiores prosadores de todos os tempos da Língua Portuguesa. Esse
brasileiro do Ceará, sem sombra de dúvida, pode ser considerado
como o pai do estilo literário da nossa Pâtriu, e nilo é sem razão que
ele conquistou, cm todos os tempos, a admir~;ão de homens de
escol, inclusive deste brilhante e insigne brasileiro que é o Presidente
desta Casa, o ilustre Senador luiz Viana. Parabéns a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço u
V. Ex•, nobre Senador José Lins, pela solidariedade a este pronun·
ciamcnto, que objetiva enaltecer merecidamente o transcurso ontem
do sesquicentenário de nascimento do nosso grande coestaduano, Jo·
si: de Alencar.
O Sr. Cunha Lima (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muita
honra, nobre Senador Cunha lima.
O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Nobre Senador Mauro Be·
ncvides, a nossa Paraíba, a terra de Augusto dos Anjos, José: lins do
Rego e José Américo de Almeida, nito podia ficar caluda neste ins·
tante em que >:J. Ex• faz o pancgírico do grande escritor José de
Alencar. José de Alencar, que iniciou o romance nacionalista no Bra·
si!, atruvés do indianismo, exultando o índio, seu primitivo habitan·
te, continuundo pelo romance mundllno ou romance de costume,
pelo romance histórico, e, aindu, pelo romance rcgionul, percorren·
de, também, dentro da carreira literúrin, a oratória, o jornalismo, ü
tc;~trologia, além du advocacia e, ainda, penetrando nos meandros du
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política do nosso Brasil. Queira V. Ex• rccr.:bcr o apltlliSO, receber o
testemunho da bclo1 manifestação com que V. Ex•, trw bem cscolhiJo pela Casa, presta hoje ao inolvidável, ao literato, àquele que é pu·
trono de uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, justamente a
de número 23, ocupada com brilhantismo, com invulgar realce li te·
rário, pelo também extraordinário Machado de Assis. Muito obriga·
do.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso os
meus agradecimentos a V. Ex•, nobre Senador Cunha lima, que
traz a sua e a adesão do glorioso Estado da Paraíba a esta manifcs·
tação de reconhecimento ao inolvidável brasileiro, que foi José de
Alencar.
Ao profligar o subvencionamento da imprensa por parte do Go·
verno, numa forma solerte de silenciá-la diante dos erros do oficialismo dominante, Alencar assim se manifestou da tribuna parlamentar:
"Pode, portanto, o nobre Presidente do Conselho des·
pejar os cofres públicos pura pagar aos cavaleiros da in·
júria; pode mandar que me lancem invectivas e devassem a
minha vida privada; isto, longe de me deprimir, desmorali:tará o Governo. Não é este o meio de impor-se o silêncio c:
o desunimo. Neste ponto, penso como o grande poetu francês, Lamartine:
"Um perigo que se coloca diante de mim não i: um
obstáculo, i: um degrau a subir."
Com a mesma veemência, José d~: Alencar, ao discutir a reforma
eleitoral, a 15 de março de 1877, investiu contra o Duque de Caxias,
suscitando, no plenário, debates acirrados, nos quais intervieram
vários de seus dignos Pares:
"Não posso crer que um Senador, muitas vezes Minis·
tro, aceitasse como um posto militar o lugar de Presídente
do Conselho, ele, que na sua mocidade, quando Capitão ou
Major, estando de guarda cm São Cristovam, embainhou a
sua espada ante os decretos do povo soberano."

Sempre atento às liberalidades praticadas com os dinheiros
públicos, não foram poucas as vezes em que Alencar as condenou,
recebendo a solidariedade de alguns colegas, que comungavam de
idêntico pensamento.
Ao defender uma maior austeridade nos gastos oficiais, o representante cearensc assim se posicionou:
"Não conheço mais ~ela justiça do que aquela que defende contra a prodigalidade o óbulo do povo, transformado cm imposto. Não conheço também mais conveniente
economia do que a que consiste em bem remunerar o bom
servidor do Estado, mantendo assim a ordem e a segurança,
c promovendo por estes meios o trabalho, fonte da renda
pública (2·8-1861 ). "
Cinco unos depois, com a mesma ênfase no resguardo do
Erário, José de Alencar verberavn as despesas excessivas, asseverando:
"O desengano é a declaração muito formal que ainda
uma vez acentua-se, de que o Governo não quc:r economias
e não está disposto a realizá-lus."
O Tribunal de Contas teve u sua criação npontudu como indispensável para coibir os abusos - desde entilo jà em voga no Puls levados a efeito por muitos dos que malbaratavam as dinheiros
públicos.
Expõe Alencar a sua sugestão:
"A criação, pois, de um tribunal de contas, composto
de membros vitalícios bem remunerados, incomputívci~
com quaisquer cargo:; de eleiçdo popular ou de nomcacJo
do Poder EJtecutivo, responsáveis perante o Supremo
Tribunal de Justiça, quundo e~ta Cúmara dl:cn:tc u
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acusação, é um complemcn!o necessário do governo
mentar."

parla~

Como Deputado do Nordeste, não foram escassas ii!'! oportunidades cm que, da tribuna, se reportou à sua região, particular·
mente quando a mesma - como agora - se via atingida pelo nagelo das secas.
A grande calamidade de 77, durante a qual milhares de nor·
destinos morreram por inanição, o alcançou como Depwado,
impondo-lhe uma açào parlamentar vigorosa para reduzir os efeitos
da calamidade.
E a 3 de agosto daquele ano, com o apoio de numerosos Pares,
lembrava a açudagcm como solução adequada para viabilizar a
sobrevivência dos que habitavam aquela ••tensa área do território
brasileiro.
Dizia, então, José de Alencar:

"Vários meios se tem lembrado para ocorrer aos males
por que está passando a minha Província, e para evitar
renovação, V. E•• os conhece bem c a Câmara, não menos.
Tem-se falado nos açudes, pedido que foi iniciado cm
1833 por um dos mais dedicados administradores que tem
tido a Província do Ceará, e (: para lamentar que, perto de
cinqUenta anos depois, ainda seja necessário chamar a
atenção do Governo para esse meio de obviar as secas do
Ceará."
Se vivo fosse, qual o dimensionamento da indignação daquele
Deputado, ao ter que presenciar, ainda agora, em plena era do progresso tecnológico, aquela mesma adversidade climática que continua a marcar, pelo sofrimento, a gente nordestina!?
Com e•traordinária visão dos problemas com que se defrontaria o Brasil nos anos subseqUentes, Alencar não poupou criticas
severas às hoje denominadas multinacionais, que, já no século
passado, investiam contra os nossos legítimos interesses.
Ressaltava, o filho de Messejana, como Deputado Geral, na
sessão de 7 de maio de 1877:
"Se o nobre Ministro (o da Fazenda), que tem essas
idéias, iniciasse uma administração animada do espirita
nacional, se abolisse a colonização, se repelisse a especulação estrangeira, a febre de empresas estrangeiras, c
até os empréstimos estrangeiros, eu lhe daria o meu voto e
o meu apoio, fra~o mas sincero."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitos outros trechos de
magníficos discursos de José de Alencar poderiam ser pinçados para
••altar-lhe os méritos como tribuno atento aos grandes problemas
do Pais.
Poderia, inclusive, das quatro legislaturas cm que desempenhou
o mandato de Deputado, extrair outras peças oratórias de igual
significação, que melhor ainda o situariam sob o ângulo de parlamentar operoso, vigilante na preservação dos interesses coletivos.
Pelo c•ercício do Ministério da Justiça, foi impelido a defenderse, na tribuna a que estava afeito, de acusações que lhe movera os inimigos políticos, fazendo-o sempre com segurança imperturbável.
Como integrante do Gabinete, de 1868 a 1870, adotou sempre
um comportamento altivo, sem subserviéncia diante do Monarca,
com o qual mantinha relacionamento leal e respeitoso.
Procurando cumprir os encargos ministeriais com n maior dignidade, José de Alencar esmerava-se pura o correto desempenho da
alta investidura, sem mficulas que pudessem comprometê-lo diante
da opiniüo pública nacional.
Pelo seu temperamento retrnído, abstinha-se de uma pnrtiCI·
paçiio assídua us festas imperiais, limitando-se a freqUcntú-las, quando imprescindível à sua formal aquicsci:nciu.
Tudo isso deve ter concorrido puna afastá-lo de umn dus grundcs
aspirações de sua vida pública: int.,grar o Senado, no qual scqUcnciaria a notável trajetória de seu poli, o Senador Alencar.
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Curno c.xplicar a pn:tcriçilo, quando, nu qualidade de ]1• da li~t<l,
o -.cu nome subiu à dc:Jihcr~IÇr\0 do Imperador'!
Se era certo que o númc:ro Jc votus atribuido!'l au~ c:.~nditl~ltn.~
nüo tcria in!luêncii.t Jccbiva n;:t C!'ICOlha, não se pode ab!'ltrair a con~
diçuo de Mmistro c de dedicado colaborador, encarnada exemplarmente pelo titular da Justiça.
Sabe-se que, uo pleitear a indicaçUo, Alencar não contara com a
expressa anuência de Dom Pedro, com o qual estabelecera diálogo
pouco estimulante para a concretização daquele justo anseio.
Nunca, porém, se admitiria que o Ministro viesse a experimentar tua amarga decepção, que o deixou frustrado pelo restante de
o~eus dias.
Raimundo Magalhães Júnior, cm JoJé de Alencar e JUa Epoca,
citando Taunay, reconstituiu a provável conversa que, em torno da
senatória, teria sido travada entre Dom Pedro li e o seu Ministro da
Justiça.

" -Alguma novidade -perguntou o Monarca.
-Simplesmente coisa que me ê relativa. Venho apresentar a Vossa Majestade a minha exoneração do cargo que
ocupo nos Conselhos da Coroa.
- Por qui:?
- Desacordo com alguns colegas que vai, cada vez
mais, se acentuando ... "
E acrescentou com decisão:

" - Demais, desejo deixar a mais ampla liberdade na
questão do Ceará, cm que sou parte.
-Então, o Senhor quer destravá-la da confiança colctiva do Gabinete?
- Exatamentc.
- Será o mais acc:rtado?
- Muito relleti e acho que esse passo é da minha extrema dignidade.
-Bem ... c:stá conforme o Senhor c:::l\pendeu cm relação
ao Poder Moderador .. ,"
Para alguns, a alusão ao Poder Moderador representava o at;~s
t:uncnto de Dom Pedro diante das CartaJ de Erasmo; para outros,
era a insatisfação conseqUente do discurso que, a 9 de agosto do ano
anterior, proferira Alencar sobre o papel político reservado a Dom
Pedro 11, que deveria manter-se afastado das decisões do Poder Exe·
cutivo.
O fato é que a indicação imperial recaiu para a I• vaga no
Senador Jaguaribc e para 2•, em Figueira de Melo.
Fechavam-se as portas do Senado para aquele ilustre ccarcnsc,
sob o estarrecimcnto da classe política, que proclamava como rc::co~
nhecidamente injusta e rancorosa a escolha do Monarca.
Se outras decepções marcaram a sua atribulada existõncia, no
recesso do lar, com a esposa, Georgiana Cochrane de Alencar, e os
seis filhos- Augusto, Elisa, Clarice, Baby, Mário e Adi:lia- o já
laureado Escritor encontrava ambiente propício parn se dedicar ás
suas tarefas intelectuais.
Sobre os seus últimos dias, destaca Luiz Viana Filho, na
pág. 292, de seu livro sobre a vida de José de Alencar:

"lnvcncfvel Alencar: Nenhum aviso era bastante para
quebrantar-lhe o ânimo, fazendo-o compreender haver soado a hora do repouso para quem tanto lutara na vida. Alencar era surdo aos pnssos dn Morte."
E de maneira lapidar, acentua o nosso Presidente·
"Sempre é cedo para se morrer; para Alencar era cedo
demais".
O Sr. Dirceu Curdo"" (MDB- ES) apnrte'?

Permite V. l'x• um
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer, nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardo"' (MDB - ES) - Tinha que ser um
cearense para traçar aqui, nesta linguagem palpitante, cheia de
brilho, de expressão, a figura singular de José de Alencar, o filho
dileto de Messejana, aquele que, Sr. Presidente, não tendo sido Sena·
dor, o Senado lamenta que nilo o tenha sido, porque há muitas
figuras que o silo sem merecer, e outras que, merecendo, não conse·
guem sê-lo. José de Alencar, que I50 anos não apagaram da inteli·
gência e da memória nacional, que vive hoje palpitante na sua linguagem e na sua evocação -José de Alencar, que palpitou, no ano
passado, na última obra do nosso ilustre Presidente Luiz Viana
Filho, que deu às Letras nacionais a biogra'fia desse grande vulto da
Literatura nacional; é essa figura ímpar que a Academia queria tê-lo
como seu símbolo, embora o Senado tenha votado que o fosse
Machado de Assis. 1::, nobre Senador, com emoção, que, na mocidade, li e reli suas páginas de fogo e sua exaltação ao índio brasileiro,
naquela linguagem que nós, nas nossas horas de remembrança,
ainda nos lembramos de grandes trechos dos seus livros brilhantes c
fagulhantcs de inteligência e de talento. Portanto, nobre Senador,
tinha que ser um ccarensc para relembrar ao Senado, !50 anos passa·
dos, a figura que nilo passou, a figura que se estampou na nossa
História lamentamos não tenha sido Senador, embora tivesse
méritos demais para sê-lo essa figura que enalteceu e emoldurou a
Literatura nacional, essa figura cujo nome, ao mencioná-lo, o faço
com emoção, e enternecimento. José de Alencar.
O ~· MAUIIO BENEVJDES (MDB - CE) - Muito grato a
V. Ex•, nobre serrador Dirceu Cardoso, pela sua intervenção c pelos
preciosos subsídios que, cm torno de José de Alencar, faz incorporar
ao meu discurso.
Pelo menos cm relação a mim, digo que poderia ser um Senador
de outro Estado c poderia ser, sobretudo, V. Ex• o designado para,
na tarde de hoje, prestar esta justa homenagem, cm nome do Senado
Federal, ao scsquicentcnário de nascimento do inolvidável José de
Alencar, pois i'ndiscutivcl a sua competência para cumprir tão nobre
missão.
O Sr. Jorae Kalumc (ARENA - AC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo prazer, nobre Senador Jorge Kalumc.
O Sr. Jorae Kalume (ARENA- AC) - Nilo poderia silenciar·
me diante desta homenagem que o Senado Federal presta a uma das
mais brilhantes figuras da Literatura nacional, c nilo poderia
silenciar-me porque se trata de um cearensc - o grande, o ines·
quccívcl c saudoso José de Alencar, que enriqueceu a nossa
Literatura. V. Ex•, como seu coestaduano, brilha, neste momento,
com o seu pronunciamento. Quando falo em José de Alencar; me
lembro daqueles ccarenses que se adentraram na Amazônia, foram
até o meu Estado c lá, sob a sombra impenetrável da floresta virgem,
adormecida na pletora da vida vegetativa, entre a imensidade da
terra c a imensidade das águas, construíram povoados, depois cidades. Assim, ao render a minha homenagem a José de Alencar, me
solidarizo com V. Ex• e com a Casa à qual pertenço, e estendo esta
homenagem àqueles bravos cearenses que tudo fizeram pelo Brasil.
E, paralelamente, meu prezado Senador, louvo as grandes obras de
José de Alencar, que, no passado, engrandeceu a Cultura nacional, c
louvo, no presente, o seu biógrafo, o nosso colega Senador Luiz
Viana Filho, com tantas obras importantes que nos deleitam. Como
disse Anatole France a respeito de Voltaire- "a pena em suas milos
voa e ri ao mesmo tempo'\ assim, transfiro este pensamento para
José de Alencar e para o Scnudor Luiz Viana Filho.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a
V. Ex•, nobre Senador Jorge Kalume, os meus agradecimentos pelo
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enaltecimento que faz da figura inesquecível de José de Alencur, bem
como da grande cpopéia desencadeada pelos cearenscs para
desbravar o Amazonas e o Acre.
Srs. Senadores, cento e cinqUenta anos jâ decorridos do nascimento de Josi: de Alencar, nós continuamos a cultuâ-lo, na pcrpc·
tuação de sua vida c de sua obra imorredouras.
Esta Casa- que niio chegou a acolhê·lo, como ele tanto postU·
lou -curva-se hoje, pelas bancadas da ARENA e MDB, na reme·
mo ração de sua data de nascimento, incorporando-se à exaltação na·
cio na! de um evento tão intrinsecamente vinculado aos fastos de nos·
sa História cultural.
Ao concluir a mais tradicional de suas obras - Iracema - o
inigualável escritor scnten.cia, ao final daquela cena tocante, que
compunge o coraçilo dos leitores:
"Tudo passa sobre a Terra".
Menos- diremos nós, -o grande romancista, cm cujas pági·
nas admiráveis continuamos a haurir o amor à Pátria e tudo quanto
signifique auiêntico sentimento de brasilidade. (Muito bem! Palmas.
O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Mesa niio somente se
associa à expressiva homenagem que acaba de ser prestada a José de
Alencar, quer à figura do literato, do Patrono do Romance brasileiro
alia aqueloutra, possivelmente mais importante para nós, a figura do
excepcional Parlamentar que, nesta Casa, quando Ministro, ou na
Câmara dos Deputados, quando representante do Ceará, se defrontou com os maiores oradores de seu tempo, sem que nenhum deles
lhe levasse a palma - e tomou-se, assim, José de Alencar, uma das
maiores figuras do Parlamento brasileiro cm todos os tempos, e, des·
sa forma, se inscreve nas pAginas da História; a Mesa não apenas se
solidari~a .co~ a homenagem P.rcstada como também se congratula
pela fchz 1d~1a de termos como orador desta solenidade o eminente
representante do Ceará que, pela sua personalidade, pelos seus mui·
tos títulos de homem de cultura e letra, era, sem dúvida, dos mais in·
dicados para falar sobre o granqe José de Alencar. Era dos mais indi·
cados c talvez eu diga, agora, que era realmente o mais indicado, pe·
las palavras eloqUentes com que traçou um perfil tilo nítido tão se·
guro, tão alto c tão belo, daquela figura que é, realmente, ; grande
Patrono das Letras brasileiras e uma das maiores figuras do Parla·
menta do Brasil, em todos os tempos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica
que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento d.o Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1977 (n• JOS/75,
na Casa de ongcm), que acrcsccnta parágrafo único ao art. 8• da Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço), por ter recebido pareceres contrArias, quanto ao mérito
das comissões a que foi distribuído.
'
. O SR. ~RESIDENTE (Luiz Vina) - Sobre a mesa, projeto de
le1 que será hdo pelo Sr. 1•-Sccretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1979
Concede aos .empreaados domntlcos perlodo de lérlas
laual ao dos demais empreaados da Lei n• 5.859, de 11 de
dezembro de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Dê-se ao art. 3• da Lei n• 5.859, de 1I de dezembro de
1972, a seguinte redaçilo:
"Art. 3• O empregado doméstico terá direito a férias
anuais remuneradas de trinta dias corridos após cada
período de doze meses de trabalho, prestado à ~csma.
pessoa ou fumllia,"
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Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
Justlncução
Após numerosas c reiteradas iniciativas parlamentares consagrou, afinal, a Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, a proteçào
previdcnciáriu cm favor dos empregados domésticos, assegurandolhes, ao mesmo tempo, o direito a férias anuais remuneradas por perlodo idêntico, de 20 dias úteis, ao previsto pela Consolidação das
Leis do Trabalho para os assalariados cm geral (art. 132).
Ocorre, entretanto, que através de recente ato executivo
(Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 1977) as férias de que trata a
lcgislaçilo trabalhista consolidada passaram de 20 dias úteis para 30
dias corridos.
Todavia, como referida legislação limitou-se a alterar a CLT, os
empregados domésticos não foram contemplados.
ficaram, assim, cm situação de inferioridade inteiramente injustificável, que o presente projeto visa eliminar.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1979.- Franco Montoro.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com o
art. 233, 9 1•. do Regimento Interno, o requerimento será publicado
c submetido ao exame da Comissão Diretora.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Josi: Guiomard- Evandro Carreira- Alexandre Costa- Josi: Sarney- Almir Pinto- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Milton Cabral - Marcos Freire- Jutahy Magalhães -João Calmon
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco Montara- Pedro Pedrossian - Affonso Camargo - Leite Chaves - Lenoir Vargas - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está finda a hora do
Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a pronssio de empregado doméstico, e dá
ourras providências.

......................................... ······ ........... .
Art. 3• O empregado doméstico terâ direito a férias anuais
remuneradas de 20 (vinte) dias úteis, após cada período de 12 (doze)
meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou famflia.

IÀs Comissõts dt Constituição t Justiça e de Legisla~·ào Social.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido será publicado c remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Secretário.

t

lida a seguinte
20 de abril de 1979.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 86 do Regimento Interno, tenho a honra de
comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, a deliberação de
propor a minha substituição de membro efetivo na Comissão Parla·
mentar de Inquérito, criada pela Resolução n• 69, de 1978, destinada
~apurar os fatos revelados pela revista "Der Spiege/", da Alemanha,
relacionados com a execução do Acordo Nuclear Brasil- República
Federal da Alemanha, pelo nobre Sr. Senador Alberto Silva.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Jarbas Passarinho, Líder da
Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Será feita a substituição
solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. !•-Secretário.
F; lido o .reguinre

REQUERIMENTO N• 117, DE 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido ontem,
lllravi's umn cadeia nncionul de rC1dio c tclevisüo, pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, General Joito Baptista Figueiredo,
cm comemoraçiio uo Diu do Trubulhudor.
Sala das Sessões, 2 de ttHtio de 1979. - Lourlval Baptista.

Matéria lnclu(da em Ordem do Dia para que o plenário
delibere se deve ter prosseguimento.
(§ 1•

do art. 368 do Regimento Interno.)

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 106, DE 1966
(N• 314/63, na Casa de origem)
Dispõe sobre o consumo do carvão metalúrgico nacional nas empresas siderúrgicas a Coque.
Andamento:
16-5-66 - Lido em plenário e despachado às Comissões de Economia, de Minas c Energia e de Finanças;
26-1-68- Lidos os Pareceres n•s 45-CE (Preliminar),
46-CE, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta; e 47-CCJ, favorãvel ao substitutivo da Comissão de Economia. Em 17-4-68 as Comissões de Minas e Energia c de
Finanças emitiram Pareceres (n•s 307 e 308/68) favoráveis
ao substitutivo da Comissão de Economia;
15-5-68- lnclu!do em Ordem do Dia. t. apresentada
emenda de plenârio. A matéria volta às Comissões competentes.
Constam do processo, Pareceres:
Da Comissão de Constituição c Justiça- pela con9ti·
tucionalidade c juridicidadc da emenda de plenãrio;
Da Comissão de Economia - solicitando audiência,
sobre a emenda de plenário, aos Ministérios das Minas e
Energia e da Indústria e do Comércio.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramita·
çào da matéria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria prosseguirá cm sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item Z:.
Votação, em turno único, do Requerimento n• 111, de
1979, do Senador Franco Montara, solicitando o desarquivumento do Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1978, de
sua autoria, que "consolida a legislação vigente, instituindo
a nova Lei Orgânica da Previdência Social".
Em votaçilo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto será dcsarquivado.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 3:
Discussio, em turno único, da Rcdaç~o Final (oferecida pela Comiss~o de Redaç~o em seu Parecer n• 99, de
1979), do Projeto de Lei do Senado n• 347, de 1978, do Senador Accioly Filho, que dá nova rednçilo no art. 51 da Lei
Orgânica dos Partidos Polfticos.
Em discussão a redaçilo tina!. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, é a redaç~o tina! dada como aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E a seguinte a redacão final aprovada.
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 347, de
1978, que dá nova redaçio ao art. 51 da Lei Orgânica dos
Partidos Politlcos.
O Congresso Nacional decreta:
Art._l• O art. 51 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgânica dos Partidos Polfticos), passa a vigorar acrescido das
seguintes alíneas:
"Art. 51. ................................. ·············
1- .................................................. .

c) a tim de anular convenção municipal para escolha de candidato a cargo eletivo, quando eivada de nulidade, no todo ou em
parte.
11- ................................................. ..
c) a tim de anular convenção regional nas condições da alínea c
do inciso I.
111- ................................................ .
c) a tim de anular convenção nacional nas condições da alínea
c do inciso I."
Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

~

~

I

I

]

I
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 4:

1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 122, de 1977 (n• 1.912/74, na Casa de origem),
que altera a redação da alfnca d, do inciso I do art. 40 da
Lei n• 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que "regula a
liberdade de manifestação do pensamento e da in·
formação", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 91, de 1979, da
Comissão de Constituição c Justiça.

~
~

"J

~

~

~I

Em discussão. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

I
~

~

:j

E o seguinte o projeto aprovado.

~

j

1J

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•122, DE 1977
(N• 1.912-B/74, na Casa de origem)
Altera a redaçio da alinea "d" do Inciso I do artigo 40
da Lei n• 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que "regula n liberdade de manifcstaçilo do pensamento c da informaçilo ".

~

,
iJ

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A uifnea ddo inciso i do urt. 40 da Lei n• 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar com u seguinte redaçilo:

:I

"Art. 40 ..................................... .

~1'
'

.•

!
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I

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

d) pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmilo, indistintamente, quando se tratar de crime contra a memória
de alguém ou contra pessoa que tenha falecido antes da
queixa."
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as dispos~õcs cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 5:
Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento
Interno}, do Projeto de Lei da Câmara n• i 12, de 1978 (n•
3.373/77, na Casa de origem), que introduz alteração na icgisiaçilo pertinente à Zona Franca de Manaus, tendo
PARECER, sob n• 98, de 1979, da Comissão:
-de Constltuiçio e Justiça, pela injuridicidade.
Em discussão o projeto quanto àjuridicidadc.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação a
Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 112, DE 1978
(N• 3.37J..Cj77,na Casa de origem)
Introduz alteraçio na legislaçiio pertinente à Zona
Franca de Manaus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' Ao art. 39 do Decreto-lei n• 288, de 28 de fevereiro de
1967, que alterou a Lei n• 3.173, de 1957,e regulou a Zona Franca de
Manaus, é dada a seguinte redução:
"Art. 39. Será considerado contrabando a entrada
cm qualquer outro ponto do País, de mercadoria da Zon~
Franca que não houver sido devidamente liberada pela autoridade competente."
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE.(Luiz Viana) -Item 6:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 285,
de 1978, do Senador Franco Montoro, que altera a
destinação de Ta•a Judiciária, cm favor da construção do
ediflcio-sedc da Ordem dos Advogados do Brasil - Scção
do Distrito Federai, tendo
PARECER, sob n• 87, de 1979, da Comissão:
-de Constituiçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N•IIB, DE 1979
~os termos do urt. 310, ulrneu c, do Regimento Interno, re4ueiro ud~amcnto du discussão do Projeto de Lei do Senudo n• 285, de

1978, a fim de ser feitu nu sessilo de 30 do corrente.
Suln dns Sessões, 2 de maio de IQ79.- Franco Montemo.

'
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
Sr. Franco Montara, para uma questão de ordem.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para uma questão
de ordem. Sem revisllo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou sendo informado pela Liderança da Maioria de que
houve um equivoco no anúncio da votaçilo ou na própria votação
que foi feita. O pensamento da Liderança da Maioria era a de rejei·
tar o projeto e nllo o requerimento de adiamento, Neste momento o
nobre Senador Dirceu Cardoso ia pedir a verificação da votação.
Mas me parece que ~ dispensável esta verificação de votação se
V. Ex• consultar novamente a Maioria e obtiver a confirmação que o
pensamento dela c pelo deferimento do requerimento de adiamento
que tem o objetivo, que faço questão de mencionar neste sentido, a
fim de que ele tenta caráter protelatório.
A medida objeto deste projeto nos foi sugerida pela Ordem dos
Advogados, Seçilo de Brasflia, num fundamentado estudo dos
melhores juristas desta Capital. Parece-nos que seria desatencioso
decidir sobre o arquivamento da mat~ria sem dar à Seção da Ordem
dos Advogados de Brasflia a oportunidadse de um eKame do parecer
c da apresentação de suas razões.
f:. o que pretendo fazer, no prazo que requeiro à Mesa através
do requerimento que foi há pouco submetido ao Plenário.
f:. a solicitaçilo que faço a V. EK•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Eu pediria ao Senador
Franco Montoro que encaminhasse à Mesa um novo requerimento,
solicitando o adiamento da votaçllo. (Pausa.}
O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do requerimento.

E lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 119, DE 1979
Nos termos do art. 310, allnea c, do Regimento Interno, re·
queiro adiamento da discussllo do Projeto de Lei do Senado n• 285,
de 1978, a fim de ser feita na sessllo de 29 do corrent•.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1979. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a deli·
beraçilo do Plenário, a mat~ria figurará na Ordem do Dia da sessão
do dia 29 de maio corrente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há equ!vocos envolvendo aos que pensam estarem os homens,
neste final do Século XX, sempre mais dispostos a submeterem-se
com resignação à perda da sua liberdade individual c politica cm
favor do autoritarismo estatal, em regra chefiados por auto-cognominados "benfeitores da Pátria" e "Defensores da Segurança Nacional", altruisticamente a tutelarem a liberdade dos cidadãos.
Não se cri: poder repetir-se, hoje, o que, com lamentações dizia
Paul Valery, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial:
"Entre as coisas dissipadas pda Ditudura estú n liberdade. Muitos sllo os que se resignam racilmentc a CSSi1
perda."
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Em eKcelente artigo publicado em O Estado de S. Paulo, edição
de 29 de abril próximo passado, o jornalista e escritor Fernando Pedreira diz com propriedade:

"fi preciso confessar que a liberdade é a mais diflcil
das provas que podemos propor a um povo."
E mais adiante:
"A sociedade industrial moderna reúne os homens em
cidades de milhões e milhões de habitantes, cria monstruosas mãquinas administrativas e policiais, padroniza usos e
costumes. E, entretanto, em todos os pontos onde se permite às pessoas dizerem o que querem, nunca foi mais forte
nem mais clara a opçllo pela Democracia, a afirmação do
desejo de liberdade individual e coletiva."
A liberdade do cidadão se faz num processo de contínua e
permanente conquista em todos os nlveis- do social ao econômico,
ao político e ao cultural - contra a máquina administrativa oficial
que o esmaga, quando, sobretudo, esta transforma-se em dócil
instrumento de minorias privilegiadas, econômicas ou burocrãticas.
Esta luta objetiva a busca incessante do regime democrático.
Aí, Estado passa a ser efetivamente organização politica da Nação.
Estado democraticamente forte significará Estado verdadeiramente
transformado em instrumento da consecuçllo da justiça social.
Antes de residir na tentativa de debilitação do Estado, precisa
ser a procura de sua efetiva democratização, criado à semelhança da
Nação e feito instrumento de defesa de oprimidos contra opressores,
dos .trabalhadores contra o insaciâvel capital privado, de posseiros,
"bóJas-frias" e agricultores sem terra contra latifundiários e capi·
talista do campo, de párias sociais contra nababos.
Nilo é verdadeira a oposição que se pretende, como justificativa
do autoritarismo estatal ou da opressão econômJca, do aparelho estatal fortalecido e a liberdade do cidadão. Só prevalece na medida
em que o Estado se transforme em meio coercitivo na defesa dos pri·
vilégios de determinadas classes, em que se dobre os interesses de
grupos cconômicos nacionais c, sobretudo, transnacionais.
Na defesa da liberdade em todos os nlveis, sem que seja apenas
privilégio de alguns poucos, mas se eKpanda e cubra com seu manto
a todos, as alternativas passam inelutavelmente pelo Estado forta·
tecido, cujo poder se legitima na vontade da maioria, guindado à
condição de suprema organização política da sociedade e na defesa
da liberdade de cada um,
Recorro novamente a Fernando Pedreira, repetindo-o ainda
uma vez:
·
"O que se precisa é reduzir a margem de arbítrio (ou
de prepotência) que as pessoas poderosas se habituam a
incorporar ao que consideram a sua liberdade 'individual.
Em outras palavras: quando se difunde e expande, a liber·
dade não se esvai; ao contrário, torna-se mais limpa e mais
pura."
. O Estado totalitário e fechado dentro de si mesmo, bastando-se
a SJ mesmo, é como o monstro mitológico a devorar e a nutrir-se de
suas próprias entranhas.
c.om insistência a História teima em ensinar-nos que, de Hitler
? S~ahn, de Franco a !di Amin, o totalitarismo politico promove
mtrmcuda e onerosa trama de convencimento em propositados
falsos conceitos e acaba por acreditar, à força de repeti-los tanto, em
suas próprias fantasias e mentiras.
A deduzir-se do que escreveu Adolf Hitler, algumas horas antes
de suicidar-se, o ditador chegara a seus últimos momentos de vida
absolutamente convencido de que estava sendo uma vítima de tramu
int~rn~cional com~nduda por judeus, enredado ele mesmo pela máq~ma mfer~al de mformações e de monopólio du divulgação que
cnaru. Abrigado nos subtcrnineos dl! Chanceluria, Bt:rlim con-
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quistudu pulmo a palmo pelos russos, escreveu, menos de 48 horas
untes de morrer:

i;
\

"Nilo 1: verdade que eu tenha querido a guerra em
39. Ela foi desejada e provocada tilo-só por aqueles esta·
distas internacionais que ou eram de origem judia, ou trabalhavam em prol dos interesses judeus."
~

Quanto mais fechado e submetido a facciosas sinopses c u sigilosos relatórios, quanto mais se trancam suas janelus uo mundo
social que o rodeia; quanto mais se tramam decisões em obscuros
bastidores, pelas intrigas palacianas dos que querem o poder a qualquer custo, mais cstarã o uparelho estatal sob o regime de suspeição
c espionagem. Ai, multiplicam-se os atas abjctos de bujufaçilo, fermentam-se as intrigas no caldo das suspeições e frutificam-se as mais
sofisticadas espionagens cletrônicns.
Nos colóquios ciciados no pi: do ouvido e nas esgrimas dos banquetes reservados, joga-se a sorte da Naçilo. Para a busca do poder,
passa a ter influência até mesmo a localização geográfica de determinados assessores no Palácio do Planalto, descrição muito bem
feita pela pena dos jornalistas André Gustavo Stumpf c Mcrval Pereira Filho, no livro "A Segunda Guerra: Succssilo de Gciscl".
O comando desta trama de suspeições exerce-se por um órgilo
nascido no bojo do antigo IPES- Instituto de Pesquisas e Estudos
Sociais, criado cm 1962 por Glycon de Paiva e outros, com apoio da
CIA, conforme relato do brasilianista Languth, cm seu livro "A
Face Oculta do Terror", fundamentado, segundo a Revista "Isto E"
desta semana. em documentos oficiais norte·americanos. Neste
IPES, é bom frisar, pontificou a sapiência doutrinária do Prof.
Delfin Netto, hoje Ministro da Agricultura, que recebia 50 dólares
por aula.
lõ o próprio Glycon de Paiva que, a uma pergunta da Revista
citada- "Qual foi a função do IPES no golpe de 64?"- responde:
"Foi avaliar a situação que se estava apresentando. Essencialmente, coletava e armazenava informações. Nós
convidamos um individuo especialista em coleta de informações que você conhece bem: o General Golbery do Couto e Silva. Começamos a saber o que se estava passando
através deste serviço, Quando veio a Revolução, em 64,
todo o nosso arquivo foi para Brasllia c transformou-se
num órgão conhecido por todos: o Serviço Nacional de lnformações.''
Quutrocentos mil brasileiros foram fichados através de transfe·
réncia de seus dossiês do IPES para o novo órgão, transformado em
massa cinzenta do poder autoritário, criado pelo General Golbery do
Couto e Silva que foi também seu primeiro Chefe.
Nestes últimos 15 anos, a !ui a pelo poder teve algumas vezes
lunces de boxeador, mas quase sempre se fez nas reticéncias cujo comando se instalou no Gabinete d" Chefe do SNI, oculto na penumbra da rede intrincada de Dep;;rtamcntos e Assess••:;as de Segurança e Informações.
•
Há motivos, portanto, a fltzerern d,. :;,;u criador c primeiro Che·
fe, passados 15 anos, eminência parda ainda do jogo do poder. Hú de
ter sido bastante eficaz também a escola freqUentada pelo exPresidente Mi:dici e pelo Presidente Figueiredo.
Demissões e admissões, prisões e cassações, aposentadorias
compulsórias e intimidações nasceram dos arquivos secretos do SNI
e suas congêneres estaduais, órgãos cujos custos a Naçllo desconhece, mas supõe a quanto vão, pelos desgastes a que tem sido submetida. Como ré até prova em contrário, submeteu-se a sociedade à suspeição generalizadu.
Às ocultas, no entanto, no vale-tudo pelo poder, digladiuram-se
sempre pequenos e redulidos grupos de iniciados na luta pelo poder.
Para I.!Onscguir nomeaçi10 de Ministro ou Govcrnudor (:preciso pertencer ao grupo dominante c, cm princfpio, todos são suspeitos.
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O terror e a suspeição silo us marcas registradas do totalitarismo, e autodefesa de cada um ai inserido e a abjeta bajulaçiio. A disputa de bustidores cstimulu a espionagem e a delaçuo. !: o que aconteceu lamentavelmente no Estado de Goiás, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
Eis o que foi divulgudo na grande imprensa nacional nos últimos dias de março do corrente ano, por conseguinte, menos de 15
dias após a posse do atual governador do Estudo, o ex-Deputado fe·
deral Ary Valadiio.
O Estado de S. Paulo publicou, em ediçiio de 22 de março:

VALADÀO ENCONTRA SISTEMA
DE ESCUTA EM SEU GABINETE

Da sucursal e do
correspondente
Um sofisticado equipamento de escuta e gravação ele·
trônica foi descoberto, anteontem, no gabinete do novo go·
vernador de Goiús, Ary Valadão, no Palúcio das Esmeraldas. O aparelho, embutido na mesa do Governador, trànsmitia as conversações para um gravador instalado na sala
ao lado, havendo ainda uma segunda saída, cujos fios levavam ao exterior do Palúcio.
A aparelhagem, descoberta pelo chefe da segurança do
Governo, Major Wilson, foi mostrada ontem à imprensa
pelo próprio Ary Valadão, que aproveitou a presença dos
jornalistas no Palúcio para cobrir um encontro do Governador com a bancada estadual da ARENA.
Examinando a mesa de trabalho do Governador, na
tarde de terça-feira, o Major Wilson estranhou uma adaptação de madeira, embutida na parte da frente do móvel.
Removendo-a, descobriu um microfone ligado a um transmissor a pilhas, que também estava embutido no fundo de
uma gaveta. Na tampa da gaveta, foi descoberta uma célula
fotoeli:trica minúscula que, segundo se apurou, acionava o
equipamento de gravação a um pequeno movimento da gaveta. Os fios do transmissor passavam por baixo do carpete, indo até a sala vizinha. Ali, num dos módulos de uma
arm:írio embutido, foi encontrado um grande gravador. O
módulo onde se achava o aparelho, ao contrArio dos outros, estava permanentemente trancado e nenhum funcionário daquele setor tinha a chave, o que levou a segurança a
arrombá-lo.
Logo que o Governador soube da descoberta,
comunicou-se com. o secretArio de Segurança P(tb!ica, Coronellrineu da Silva Matos, que requisitou técnicos em eletrõnica da Policia Federal para vistoriarem o local. O Governador também avisou o SNI c o Departamento de Policia Federal e a Secretaria de Segurança Pfiblica abriu um
inquérito para apurar responsabilidndes.
Ary Valadüo pediu "a máximu urgência no andamento
do inquérito", afirmando que o "fato é extremamente srn·
ve, principalmente levando-se cm consideração que 11s ligações também saíam para fora do Palácio". O governador
recusou-se a comentar as suspeitas- reforçudus pelo futo
de us pilhas descobertas estarem novus - de que " instaluçiio do equipamento teria sido ordenadll por seu untecessor e inimigo politico, lrapuan Costa Júnior, antes de deixar o governo.
Em Bruslliu, o deputado Adhemar Santillo, do MDB
goiuno, disse que o governudor uinda nno conseguiu idcnti·
ticur puru que ponto da cidude eram trunsmitidas as con·
versus no Pulácio, mas concluiu que "isso é próprio do regime fascista cm que vivemos, onde cadu um procura duvidar
cudu vez mais do outro, ntto importando se silO do mesmo
governo". Ele aproveitou o fulo paru reforçar os ;1rgumen-
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tos a favor do projeto que apresentou propondo a extinçT1o
do SNI.
O Jornal do Brasil, em edição do mesmo dia, publica:
GOVERNADOR GOIANO ACHA NA GAVETA UM
ESPIÃO ELETRClNICO
Goiânia- Um pequeno gravador/transmissor, mon·
lado na mesa de despachos do Governador do Estado, foi
descoberto, na seqUência de uma investigação ordenada
quando o Sr. Ary Valadão verificou que chegavam ao co·
nhecimento público conversas mantidas com auxiliares di·
retos. A aparelhagem, de alta potência, transmitia para
uma central instalada em algum ponto de Goiânia.
O espião eletrõnico .estava em uma das gavetas da
mesa de despachos. Na Assembléia Legislativa, já deu cn·
trada um requerimento pedindo a formação de uma CPI
para investigar o caso. Ao ser informado sobre a descoberta, o Governador Ary Valadão entregou o controle da investigação ao Sccrc:tá.rio de Segurança, Coranc:llrineu da
Silva Mattos, pediu ajuda à Policia Federal e informou o
caso ao SNI.
Os fios que saíam da mesa de trabalho do Governador
Ary Valadão, cuja gaveta principal tem o fundo falso, levavam ao Centro Administrativo e a um local fora do Palâcio
das Esmeraldas.
Todo o equipamento, de fabricação holandesa, estava
funcionando perfeitamente e as suas pilhas eram novas,
"com carga total", segundo constatou o serviço de segurança do Palácio.
Toda imprensa nacional divulgou a estranha ocorrência. Também, a Folha de S. Paulo publicou, ainda em 22 de março, declarações textuais do Governador do ·Estado:
"As primeiras suspeitas foram levantadas pelo próprio Gover·
nadar, pois as conversas secretas que mantinha com seu secretário,
Sinval Boaventura, e outros auxiliares imediatos eram o conhecimcn·
to de praticamente todos os freqUentadores do palácio."
Enfim, os detalhes do Goiás-Gate foram fornecidos pelo próprio Governador, que acabou por pedir à Policia Federal que instaurasse o competente inquérito administrativo para que fomm apura·
das as responsabilidades.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA V. Ex• me concede um aparte?

PA) -

Nobre Senador,

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO)- Pois não,
Ex•, com muito prazer.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Apenas para algumas
informações. Gostaria que V. Ex•- se não estou me antecipando às
conclusões de seu discurso- pudesse esclarecer ao Senado qual oresultado do inquérito que o Governudor do Estado, com todos os elementos de investigação sob a suu disposição, ordenou, Suponho que
a esta datu já deve estar conciuido.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- V, Ex• há
de me permitir: isso faz parte de meu discurso.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Também, ruz purte
do discurso de V. Ex• umu afirmativa que, como ex-Governudor do
Estado do Pará, não posso deixar sem o devido reparo. V. Ex• uludiu
que os candidatos a Ministérios, u Governo de Estudo, cortejarum,
abjetamcntc, o poder, pura obter n indicação u esses ultos curgos.
Creio que isto não ocorreu, nii.o ocorreu no caso do Parll, nüo ocor·
rcu no caso de outros Estudos que conheço, cjumais partiu de nossu
parte ou da de nossos ilustres colcgus, tentativas de cortejar, de ma·
ncira abjcta ou de qualquer outru rormu, o poder ou obter uma indi·
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caçào que, sendo par via indireta, veio, entretanto, como no caso do

Pará, espontaneamente, ao Governador.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- V. Ex• há
de me permitir, meu ilustre Senador; eu, na verdade, manifestei-me a
respeito da disputa às ocultas, nos bastidores, por grupos agregados
ao grupo dominante e, portanto, sem a legitimidade suficiente, sem o
respaldo da vontade da maioria, pelo menos, consultada. Foi neste
respaldo que se rundamentou, sobretudo, a escolha de Governadores
c de Ministros, neste Pais, nos últimos 15 anos.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador Henrique Santillo?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Pois não,
com muito prazer, nobre Uder.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)-!; com tristeza que
devo protestar neste passo do seu discurso e da sua afirmativa, também. Fui Ministro de Estado, duas vezes, c não me sinto nem de leve
atingido pela indelicadeza do discurso de V. Ex• e, conseqUentemente, de V. Ex•. Não me consta que Ministro de Estado fosse escolhido, aos tempos anteriores ao da Revolução, a que V. Ex• tanto condena, por processos diferentes daqueles que foram feitos pelos Presidentes da República depois de 64, isto é, que não fossem pessoas consideradas, no entender dele, capacitadas para o exercício da função
das suas Pastas, e por ele escolhidas, por merecerem confiança.
Parece-me que assim eles têm sido escolhidos desde que a República
é República. De maneira que quero, também, juntar a minha palavra
à do Senador Aioysio Chaves, para estranhar o tom agressivo c insultuoso do discurso de V. Ex•.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Na verdade, meu nobre e ilustre Senador Jarbas Passarinho, não personifico
nenhum exemplo na minha fala; falo em tese, em linhas gerais.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) -Num tom insultuoso, c nisto todos estamos envolvidos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Além disso,
na Assembléia Legislativa, constituiu-se, na mesma data, Comissão
Parlamentar de Inquérito aprovada pela unanimidade dos senhores
Deputados Estaduais.
Em vista destes inquéritos, Sr. Presidente, na ocasião considerei
melhor c mais prudente aguardar suas conclusões.
No entanto, certo de que, na Assembléia Legislativa de meu Estado, a maioria arenista pretende desativar a referida CP! antes de
tomar qualquer depoimento de possíveis envolvidos, sob a alegação
de que a perícia realizada no inquérito administrativo concluiu pela
desimportância do evento, é chegado o momento de mostrá-lo aos
olhos de meus pares c, por conseguinte, da Naçilo.
Na verdade, o relatório encaminhado ao Governador do
Estado pelo Secretârio de Segurança, Ten.-Cei.-Ex. lrincu da Silva
Mattos, através do oficio 283/79, apresenta uma série de
contradições a exigirem apuração imediata pelas autoridades
federais.
O Laudo de Exame Pericial n• 0454, assir(ado pelos peritos
Eudésio de Arruda Schelle e Diamantino Antunes, indicados oficialmente pelo Serviço de CriminaUstica da Superintendência
Regional do Departamento de Polícia Federai do Estado de Goiás,
informa-nos claramente a existência de aparelhagem eletrônica montada não apenas no Gabinete de Despacho do Governador, mas
também em outros locais do Palácio do Governo, constituida de microfones, gravadores, telefone preparado eletronicamente paru u
escuta c rede de fiação saindo para foru do Palâcio, indo até dois
pontos: o primeiro até as proximidades do Centro Administrutivo,
em cujo 4• undur funcionou até hã bem pouco tempo o SEI Serviço Estuduul de lnformuçõcs; e o segundo indo até a confluência
dus ruas 82 e 83, nu Pruçu Civicu, em frente uo Edificio do INPS, cm
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cujos dois últimos andares funcionam as instalações do SNI cm
Goiâniu.
Silo fortes, portanto, os indícios de que exista envolvimento
externo cm toda a trama de espionagem, tendo como partícipe o
próprio SNI. Sob pena de conivência com o crime, o fato precisa ser
apurado e os envolvidos julgados sob o rigor da lei, lei a que se
submete há 15 anos toda a sociedade brasileira.
O Estado de S. Paulo, do dia 23 de março, publicou matí:ria de
seu correspondente em Goiánia, em que se afirma:

"As investigações feitas até agora parecem confirmar
que a ligação que conduzia ao exterior do palácio teria seu
centro de recepção instalado nu!l'a casa nas proximidades
da Praça Cívica, onde fica a sede do governo. Essa ligação
teria sido cortada precipitadamente, quando o desmonte do
sistema de escuta teria acionado um sistema de alarme no
centro de recepção."
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Pois não,
com prazer.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - O brilhante discurso
que V. Ex• profere nesta tarde, fazendo graves denúncias em torno

da atuação de órgãos de informação no País, leva-me à convicção de
que estava cu absolutamente certo quando colhi as assinaturas de
meus nobres pares do Senado Federal para encaminhar, como fiz há
poucos dias, uma proposta de delegação legislativa, dispondo sobre
a extinção do Serviço Nacional de Informações.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Assiste
inteira razão a V. Ex• V. Ex• estã de parabéns e merece as congratulações desta Casa por sua iniciativa. Realmente, formando uma rede
de departamentos de segurança c informações, de assessorias de
segurança c informações espalhados pelo Brasil inteiro e, por outro
lado, coordena ainda uma série de serviços estaduais de informações. Tenho informações seguras de que, na maioria dos
Estados deste País, funcionam esses serviços estaduais de in·
formações. No Estado de Goiàs ele funcionou, pelo menos, há um
ano, quando um decreto do ex-Governador frapuan Costa Júnior,
após 3 anos de seu mandato, o dcsativou. Mas segundo as informações correntes na capital do Estado 1: de que este serviço estadual de informações ainda continua nos bastidores a atuar.
O Sr. Alberto Silva (ARENA aparte?

PI) - Permite V. Ex• um

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Com
enorme prazer, Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI) - Nobre Senador, eu
estou acompanhando, com o maior interesse, o discurso de V. Ex•,
mas nilo posso me furtar de, nesta Casa, apresentar um testemunho
de Governador que fui, no atua] regime que estamos vivendo, c dizer
a V, Ex• que no meu Estado, durante o meu Governo, fiz questão
absoluta de que nilo existisse esse tipo de serviço de informação, mas
tambêm quero dizer a V. Ex• que na minha escolha para governador nilo me consta que cu me tivesse sido submetido a uma in·
formação desse tipo, além daquela de estar capacitado, como profissional, para exercer as altas funções de governador. Era o aparte
que cu queria dar a V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB agradeço a V, Ex•

GO) -

Eu

Tenho em miles o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito, da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, e deste re·
latório consta o laudo pericial firmado pelo Instit"to de Crimina·
Ustica, da Polfcia Federal do meu Estado. E; um laudo bastante extenso e cm todo o seu bojo traz serifssimas contradições a compro-
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meterem autoridades, com ;1 conivl:ncia, procurundo encobrir, m:ultur da opinião pública a verdade, aqueles que, rea!menk, possam t!S·
tar implicado c envolvidos com a trama de: cspi011agcm montada no
Palúcio das Esmeraldas, no Estado de Goiás.
Este laudo pericial <c encontra aqui, h disposição dos Srs.
Senadores que se interessarem pelo problema e a quem terei o
máximo prazer de passar às mãos pura a necessária consulta.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um a parle'!
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer.
O Sr, José Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador Henrique
Santillo, também me sinto na obrigação de trazer ao Plenário desta
Casa um testemunho que, se não é de um ex-governador é, pelo
menos, de um executivo que, pela sua subordinação à Administração Superior, maior influência poderia ter sofrido dos Órgãos de
Informação do que mesmo os governadores se essa influência existisse. Por outro lado, Ex•, é claro que a base da decisão judiciosa é a
informação fidedigna. Jamais qualquer governo poderá tomar decisões seguras, favorâvcis a seu povo ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) - Realizadas
às claras.
O Sr. Jos~ Lins (ARENA -CE)- ... sem a informação. A in·
formação é o insumo fundamental da decisão correta. Não se pode,
portanto, condenar a coleta de informações, na suposição ou pela
alegação preconcebida de sua nocividade para o País ou para o
povo. Fui Superintendente de um órgão com mais de três mil funcionários, agindo em 10 Estados da Federação e fui, antes disto, Di·
reter do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que es·
tende sua ação sobre todo o Nordeste, com dezessete mil funcio·
nârios. Posso, com essa experiência, trazer a esta Casa o meu teste~
munho pessoal de que jamais sofri qualquer pressão dos órgãos de
informações. Ao contrário. Sempre, para me desincumbir dessas
missões, escolhi os meus auxiliares com a mais ampla liberdade e de
acordo com as necessidades que a administração exigia para os
cargos. Trago esse testemunho para que sirva de ajuda à análise que
V. Ex• está trazendo. Mas termino este aparte pedindo a V. Ex• que
considere o elenco de respostas possíveis que V. Ex• poderia encon·
trar pura explicar a existência desses microfones antes de culpar de·
terminado setor pela sua instalação. Essa seria uma posição mais
equilibrada. Era esta a observação que desejava fazer ao pronuncia·
mente de V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Nobre
Senador, veja V. Ex• que incluo, com o máximo prazer, o depoi·
mente-testemunho do ilustre Senador, para apenas acrescentar que,
sendo realmente muito importante a informação, a decisão do poder
ela precisa ser feita sobretudo às claras, jamais pelos trâmites
ocultos, pelos subterrâneos da própria estrutura do poder.
Concordo, realmente, que as informações silo importantíssimas
para a tomada de decisão correta, pelo menos que se aproxime da
verdade. Nunca submissa, sobretudo, a uma rede de informações
que não possa ser checada à luz clara da opinião pública.
Outra missão, no entanto, Sr. Presidente, também me traz a
esta tribuna.
Gostaria que V. Ex• considerasse como lida uma nota oficial
publicada pela imprensa, assinada pelos presidentes de onze sindicatos de trabalhadores do Distrito Federal, em que entendem não
haver ainda razões para se festejar o Dia do Trabalho, no momento
em que os professores do Distrito Federal c outras categorias profissionais do Pafs se lançam, por interm~dio da greve, em buscu da
justiça que lhes foi ncgudu pela Lcgislnçno vigente, tida como ultrapassada pelas próprias autoridades,
Do mesmo modo registro, aqui, as declarações das liderançus
sindicais do meu Estado, Estudo de GoiiiS, unúnimes cm 'afirmar,
pclu imprensa uindn, nilo existirem motivos pnru comr.rnonu;õcs c
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que os trabalhadores necessitam, com urgência, de melhores condições de vida, salãrios mais justos c melhores condições de trabalho.
Pura, finalmente, concluir, Sr. Presidente, de todos eles, tanto
quanto eu, tanto quanto nós, estamos certos de que dia virá em que
o Presidente deste Pais, ocupando cadeia nacional de rádio e de
televisão, com coragem c com dctcrminaçilo, dirá aos grupos espu·
riadores c, sobretudo, aos banqueiros c financistas de todos os quilates, qualidades ou títulos, dirá - repilo - com ênfase, aos que
promovem o /ock-out, retirando do mercado produtos essenciais ao
povo, como óleo e carne, dirá - repito uma vez mais -, com
bastante firmeza c com bastante amor à PAlria: nllo hesitarei em
fazer cumprir a lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito
bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
SANTILLO EM SEU DISCURSO:
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Polltlca Salarial
"A Lei n• 4.725 de 13 de julho de 1964 deu inicio à série de
.<unções que corroeram, gradativamente, o poder aquisitivo dos tra
balhadores, na medida em que os índices determinados para o reajuste salarial deixaram de corresponder ao real aumento do custo de vi·
da. Chegou a ser confessado por autoridades monetárias que nos
anos de 73/74 esses índices foram propositadamente manipulados. A
Justiça do Trabalho não escapou às regras então estabelecidas, forçada a obedecer os índices de reajuste fornecidos pelo Governo, desestimulando os trabalhadores a buscar, nos Tribunais, a solução dos
problemas que se agravavam. O direito de greve- conquista histórica dos trabalhadores de todo o mundo- foi também cerceado pela
lei específica, em cujos artigos está clara a intenção de anulá-lo.
"Sem meios capazes de amparar suas legítimas reivindicações,
os trabalhadores tiveram que suportar, por cerca de 15 anos, o peso
de uma política antiinflacionária, que acabou enriquecendo uma minoria privilegiada.
Estabilidade

Gol'•
SINDICALISTAS NÃO VIOEM
MOTIVO PARA FESTEJOS
Goiânia - Não há nada a comemorar. Esta foi a opinião da
maioria dos líderes sindicais, federações e de trabalhadores, a propósito da passagem do Primeiro de Maio. Todos manifestaram que a
necessidade maior da classe trabalhadora é melhores condições de
vida, salârios mais justos e melhores condições de trabalho. E não
houve protestos e nem reivindicações.
O novo salário mínimo de Cr$ 1.797,60 fixado para Goiás desagradou a trabalhadores c líderes sindicais. Segundo eles, essa importância está muito longe de assegurar ao trabalhador o necessãrio
para atendimento às suas necessidades de habitação, alimentação,
vestuário, saúde e transporte.
Por iniciativa do Diretório Central dos Estudantes, mas sem
participação de número •xpressivo de pessoas, no Lago das Rosas
ocorreu uma pequena concentração, que seria alusiva ao Dia do Trabalho, mas que se preocupou mais em exigir anistia. Nem mesmo os
principais lideres do Comitê Goiano pela Anistia, seu principal idealizador, se fizeram presentes.
As comunidades religiosas da Arquidiocese de Goiânia celebraram o Dia do Trabalho com um programa elaborado pelo secretariado de pastoral arquidiocesana. A celebração, restrita às igrejas e centros comunitários, dividiu-se em introdução, como nasceu o Primeiro de Maio, Deus c o Trabalho, a Igreja e o Trabalho e oração comunitária.
"CARTA DO I• DE MAIO"
"No momento histórico em que o Governo brasileiro se dispõe
ao restabelecimento das garantias comuns ao regime democrãtico, os
Sindicatos dos Trabalhadom de Brasllia, por seus presidentes abai·
•o assinados e no ensejo do Dia do Trabalho, divulgam os pontos
básicos que, no seu entender, devem consubstanciar as perspectivas
do futuro melhor que se anuncia.
"Durante os decretos e leis que se sucederam nos último1 anos,
restringindo c até anulando conquistas definidas nu legislação própria, os trabalhadores deram provas de isençilo c e< trema resignação,
ao nào se deixarem envolver pelo pessimismo, como demonstra o entusiasmo provocado pelo aceno de dias melhores.
"Por outro lado, entendem os Sindicatos signatãrios nilo haver,
ainda, razões para se festejar o Dia do Trabalho, no momento em
que os professores do Distrito Federal e outras categorias profissionais do Pais se lançam, por intermédio da greve, em busca da justiça
que lhes foi negada, pela JegisluçiJO vigente, tida como ultrapassada
pclus próprias autoridades.

"As medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores não se
restringiram ao chamado arrocho salarial. Numa inversão da ordem
natural das conquistas sociais, a estabilidade no emprego, garantida
aos que completassem dez anos de atividade numa empresa, ao invés
de ser ampliada para os que tivessem menos tempo de serviço, foi
simplesmente extinguida pela Lei n• 5.107, de 13-9-66, que criou o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
"Atrelados à legislação que lhes sufoca, os trabalhadores não ti·
veram o direito de defender a preservação de uma das maiores conquistas do nosso Direito do Trabalho. Aos lideres sindicais que, na época, propugnavam a coexistência do FGTS com a estabilidade no
emprego, foi negada a palavra, quando não o próprio mandato sindical.
"Passados 13 anos, as próprias autoridades reconhecem a procedência dos reiterados reclamos das representações trabalhadoras,
confirmada pelo insuportável índice de rotatividade nos empregos,
decorrente da facilidade de dispensa proporcionada pelo FGTS.
"Através de uma opção mentirosa (quem não optar, não e admi·
tido no emprego), os trabalhadores brasileiros foram forçados a
abandonar o instituto da estabilidade, para entregar a sua segurança
- e a de sua famflia - ao jugo patronal.
"A maturidade dos trabalhadores, forjada na adversidade acima
retratada, impõe que suas reivindicações sejam ouvidas, sob pena de
faltar legitimidade às iniciativas liberalizantes, ora anunciadas.
Brasília- I• de maio de 1979,"

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra,
para uma comunicação, ao nobre Senador Jarbas Pass~rinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para uma
comunicação. Sem fevisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores, a Cidade de Cametli, no Estado do Parli, que t histórica,
vem cndo tragada pelo Rio Tocantins e, no fim de semana, teve a
sua primeira rua atingida pelo desmoronamento de um barranco e de
parte do muro de arrimo que estava sendo construído.
Acabei de dizer ao Ministro Mlirio Andreazza que V. Ex•
Senador Gabriel Hermes, usaria da palavra, hoje a tarde, inclusive:
para trazer um apelo para o nosso povo, uma vez que sabe que o
problema, agora, de contenção de despesas t muito grande, mas isto
significa um drama irrepnrlivel para aquela cidad<!. porque qualquer
atraso numa providência caut~Jnr significaria nilo apenas a perda
irreparAvcl, como um gasto muito maior de dinheiro, no futuro, e 0
Ministro me autorizou a comunicar à Casa, naturalmente a V. Ex•,
à Casa c ao povo do nosso Estado que, na segunda-feira próxima, as
obras scrilo iniciadas pelo Ministtrio do Interior, na Cidade de
Camctá.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem')
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Congratulo-m.
com us declarações do nobre Líder Jurbus Passarinho. Como
V. Ex•s sabem, truta-se de uma cidade das mais antigas do Parã,
uma cidade histórica, c os apelos recebidos do Purã foram os muis
vecm~ntes.

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fez ontem 45
dias que Sua Excelência o General Joilo Baptista Figueiredo estã na
Presidência da República.
Nilo hã dúvida de que 45 dias 6 um prazo muito pequeno para
se fazer análise sobre as intenções de um governo. Um governo,
dentro da constituição normal de sua instituição, tem que passar
pelo crivo de uma convenção, tem que disputar, dentro da con·
vcnção, com outros candidatos; uma vez escolhido, tem que passar
pelo crivo do voto, c tendo a maioria do respaldo da votação popular, só dai que ele pode partir basicamente para traduzir cm realidade um plano de açi!o governamental. 1: claro que quarenta c cinco
dias é um prazo muito pequeno para se analisar as intenções de um
governo;
Parece-me, todavia, que nilo 6 o caso do nosso Governo. Se é
verdade que Sua Excelência estâ cumprindo quarenta e cinco dias à
frente do Governo Federal, nilo 6 menos verdade que não hã neste
Parlamento algu6m que tenha dúvida de que Sua Excelência
começou a plancjar seu Governo pelo menos desde o dia cinco de
janeiro do ano passado. E V. Ex•s devem se recordar, V. Ex•s aqui
muito mais do que cu, lâ na Província.
Em 1977, abria-se o chamado debate sucessório, com inúmeros
candidatos c grupos debatendo a sucessão presidencial. Foi quando
S. Ex• o Presidente Gciscl afirmou que estava encerrado o debute sucessório, que só o reabriria a partir de janeiro de 1978. Que até lá, seu
Partido e os candidatos não deviam mais falar sobre a matéria. E
realmente foi silenciado o assunto.
No dia 5 de janeiro de 1978, o Presidente Gciscl cumpriu sua
promessa, falou à Nação: "Estâ aberto o debate sobre a sucessão
presidencial. O candidato é o General Figueiredo. Estâ fechado o debate sobre a sucessão presidençial".
Quer dizer, desde o dia 5 de janeiro do uno passado, ninguém
nesta Casa tem dúvidas de que o General Figueiredo· tem absoluta
convicção de que, a não ser ação outra existisse, mas dentro da normalidade do sistema, no dia 15 de março de 1979, o General Figueiredo assumiria, como assumiu, a Presidência da República.
A partir de então as promessas foram várias. Sua Excelência,
pda primeira vez, no ciclo depois de 1964, engajou-se numa campanha politica. E ao contrãrio de todos os seus antecessores que, nas
eleições para Senador, Deputado Federal e Estadual, não participaram diretamcntc, o General Figueiredo percorreu todo o Brasil,
apresentando suas idéias e alguns dos seus planos. Entre eles, um ele
considerava fundamental, uma questão de honra, o de transformar
este Pais numa democracia. "Hei de fazer deste Pais uma democracia".
Sua Excelência, muitas vezes, até exagerava, nu linguagem, afirmando: "Farei deste Pais uma democracia", ainda que tivesse que
arrebentar ou prender,
O tempo foi passando. A primeira conclusão da afirmativa do
General Figueiredo é que este Pais não é uma democracia. Muitos
lideres urenistus aqui, na Câmara, lá. no meu Estado, costumam de·
bater que, com a extinção do Al-5, este Pais ingressou no· estudo
de direito, e vivemos cm 'uma democracia. Quem responde, afirmando o contrário, ni\o é Oposição, é o próprio Presidente da República.
Se este Pais vivesse uma democracia não haveria razilo pura Sua
Excelência insistir em afirmar que pretende fazer deste Pais uma democracia.
Ainda agora, cm uma viagem sentimental ao meu Estudo, onde
reviu, mais umu vez, sua velha professora, Sua Excelência repetiu
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que mantém sua mão estendida, e jã agora respondendo a possíveis
críticas da Oposição, afirmou: "Vazia sim, mas limpa". O problema
da mão limpa é uma análise a ser .feita em ocasião posterior. A análise não é pessoal do Presidente, mas é do conjunto do seu Governo.
Mas, o problema da mão vazia, esse sim, é importante, porque de 15
de novembro até hoje, a Nação está a esperar que a mão vazia, ou
melhor dito, que a mão estendida do Presidente, corresponda o gesto
da iniciativa. Afinal, estamos nu abertura; afinal, o Presidente pretende fazer deste Pais uma democracia; afinal, o diãlogo estã ai pura
buscar os caminhos reais e legais da transformação deste Pais numa
democracia. Mas, além das palavras, o que temos de concreto até
agora? Da análise, do debate, de positivo o que temos de concreto?
A imprensa especulou e como especulou. Os mais respeitados
cronistas polfticos deste Pais chamavam a atenção, homens que se tinham como bem informados diziam: "No dia 16 de março, teremos
o primeiro projeto impacto da Nação do General Figueiredo. A anistia estará na mesa do Congresso Nacional". Eu mesmo, no Rio
Grande do Sul, fui procurado muitas vezes pela imprensa, perguntando a minha opinião, sobre o que eu achava desta iniciativa presidencial. E a imprensa jã começava a debater o tipo de anistia: será
ampla, não será ampla, serâ restrita, não serâ restrita, será nominal,
não será nominal, atingirá a todos, não atingirá a todos'? Mas a expectativa era uma só: o impacto do General Figueiredo será no dia
16, em apresentando à Mesa do Congresso o projeto de anistia. E já
não estamos no dia 15 de março; c já não estamos no dia 15 de abril;
já estamos em maio. E sobre anistia não só a imprensa não fala mais
que a qualquer hora chegará a esta Casa o projeto do Governo, mas
pelo contrário, já se fala: "I: provâvel que chegue até o fim de junho,
antes do recesso".
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PEDRO SlMpN (MDB- RS) -I: provável que ficará
para agosto; é provável que ela tenha que esperar para se ver as conseqUências do processo social das greves que estamos vivendo, para,
após isto, se pensar cm remeter ao Congresso Nacional.
Ouço o Senador Aloysio Chaves, com o maior prazer.
O Sr. Aloyslo Chaveo (ARENA- PA)- Nobre Senador, cu
creio que há um equivoco, quando se afirma que o eminente
Presidente da República teria anunciado um projeto impacto para o
dia 16 de março, ou para qualquer outra data subseqUente.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - O equívoco foi de
toda a Imprensa Nacional, nobre Senador.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Nem o eminente
Presidente, nem o meu Partido fez declaração dessa natureza. Mas,
V. Ex• nega de plano a existência de um clima de liberdade, c,
portanto, de um estudo de direito democrático, neste País, mas, no
mesmo momento ocupa a tribuna do Senado, como outros jâ a
ocuparam, com brilho, pura fazer, ni!o uma critica serena, isenta,
imparcial, e sim pura lançar vitup6rios ao Governo, cm ataques violentos, frontais, que ni!o seriam udmisslveis, scnilo, num regime de
completa liberdade. Essa atitude é paradoxal. Se V. Ex• percorrer
este Pais, lá do extremo Norte ao seu Rio Grande do Sul, vai encontrar todas as Câmaras Municipais abertas, Vereadores do seu
partido c do meu, as Assembl6ius Legislativas, c este Congresso a
usar livremente, sem a menor restrição, desta liberdade plena, que
está assegurada nu Constituição do Pais, depois da última reforma
que lhe foi feita, Se V, Ex• compulsar os órgi\os da Imprensa
brasileira, diários, hebdomudários, jornais, revistas, se V. Ex•
assistir a televisão ou ouvir as rádios, vai encontrar u mais ampla liberdade de crítica, de debute de todos os problemas, às vezes, como
ocorreu recentemente com a· ielevisão, numa linguagem que
constitui, sem dúvida ulgumu, uma violentn agressão ao Governo. 1:
preciso que se entenda, como um órgão da imprensa do meu Estudo
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registrar que o Presidente da Repúblico estendeu a mão à conciliação.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A quem~

_o Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA) -A conciliação, ao en-

tcn~•mcnto

fraterno, mas não à palmatória da Oposição. f: um
temvcl equivoco pensar dessa maneira, é um terrível equívoco,
porque ele po~crá trazer conseqUências graves para o País c, sobretudo, para a Implantação de todas as reformas que o MDB c a
A~EI';IA desejam ver sinceramente concretizadas. Portanto, o própno d1scurso que V. Ex• está fazendo, os próprios fatos que V. Ex•
enumerou, c aqueles que deixou de fazê-lo, constituem uma demonstração de que estamos realmente vivendo num clima de liberdade
política neste Pais.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Já responderei a
V. Ex•, daqui a dois minutos.
Nilo só nllo se fala mais cm anistia, como a imprensa, agora,
não nos procura mais para perguntar o que achamos da anistia. Jã se
fala cm barganhar com a anistia.
O que é que V. Ex•s acham da proposta do Governo de trocar a
anistia pela prorrogação de mandatos de Prefeitos c Vereadores~
Esta é a noticia que está nos jornais; esta é a informação que
está na ordem do dia. A anistia não viria mais como gesto de grandeza da pacificação c da conciliação a que se referiu o ilustre
Senador, mas, anistia viria dentro de um pacote de negociações do
Governo, através do qual, o Governo estenderia a mão, concedendo
anistia, mas, exigiria, por parte da Oposição, a sua chancela a uma
série de medidas que ele Governo pretende adiantar.
O Sr. Murllo Baduó (ARENA- MG) - Permite V. Ex• um
aparte~

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Primeiro, vou responder ao aparte do colega de V. Ex•
S. Ex• refere dois fatos:
O primeiro, que, realmente, cu não imaginava que esse estilo de
debate também existisse, aqui, no Senado. Permanentemente, na
minha tribuna, na Assembléia Legislativa, cu tinha de prestar contas
de porque nilo era cassado. Porque a cada discurso que cu fazia, o
Deputado arcnista respondia: "Mas, V. Ex• estA falando c, se está
falando, é sinal de que há liberdade. V. Ex• fala c não lhe acontece
nada",
Ora, quero dizer a V. Ex• que, realmente, hoje, o AI·S não
pode cair mais sobre a nossa cabeça. f: verdade. Quero dizer a
V. Ex• o que realmente houve. Este Senado readquire o direito de
.poder, de conceder licença para que um Senador possa ser processado. Também é verdade. Mas, também é verdade que o Governo
ficou, nas suas mãos, com o arbltrio, ao seu bel-prazer.
Quando quiser processar um Senador ou um Deputado,
baseado na Legislação Ordinãria, é necessário autorização da respectiva Câmara. Mas, basta que o Governo haja por bem enquadrar
n Senador ou Deputado cm artigo da Lei de Segurança Nocional c se
a desnecessária a licença desta Casa.
Até ai, nada mais. Mas, chegado o processo no Supremo, aceita
a oenúncia, gostaria que me dissessem cm qual o país dcmocrãtico
cm que o Processo Penal é feito assim: aceita a denúncia para que o
processo seja iniciado, para que, a partir dai, as provas sejam
apresentados c o cidadilo se possa defender. Ele vai se defender cm
caso, porque é afastado, imediatamente, do Congresso Nacional c só
volto, se for absolvido.
E sabemos, nós advogados, que qualquer juiz de qualquer tribunal, no hora de apreciar uma denúncia, onde apresento rcsqulcios
de veracidade, ele u aceita pura iniciar o processo, apenas para iniciar o processo. Bem diferente do sentença final onde, nu hora de dar
a decisão r.nal, tendo dúvidas, ele absolve. Nu hora do decisão r.nul,
a dúvidu determina o obsolviçilo do r~u. Mos nu horn de unulisur u

apresentação da denúncia, não precisa a dúvida, elementos que
apresentam suspeita determinam que o processo seja aberto.
Aberto o processo, o Senador ou Deputado vai para casa c
aguarda o tempo que for necessário, até que ele possa, se absolvido,
retornar a esta Casa. Logo, a chamada abertura c a chamada
liberdade que temos de falar, depende dos caprichos, da tolerância,
do estado de ânimo do Senhor Presidente da República, c não da lei,
porque a lei permite que nós saiamos daqui. Basta que se injetc um
processo que depois, no decorrer do tempo, será desmascarado no
Supremo, mas, enquanto nilo o for, vamos para a casa aguardar o
processo. E: por coisas como essa aliás, que o próprio General
Figueiredo diz que nilo estamos numa democracia, que ele pretende
fazer deste Pais uma democracia, mas o ilustre Senador que me deu
o aparte é mais realista do que o próprio General Figueiredo; afirma
que estamos cm ampla liberdade, onde as coisas, realmente existem.
O Sr. Aloy!lo Chaves (ARENA - PA)- Jll que V. Ex• me
citou, nobre Senador, tenho direito regimental de fazer um reparo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Primeiro darei o
aparte ao colega de V. Ex•, Senador Murilo Badaró.
O Sr. Aloyslo Cha•es (ARENA - PA)- Mas é uma questão
de oportunidade.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Primeiro darei o
aparte ao colega de V. Ex•, por uma questão de obrigatoriedade.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Desde que V. Ex• me
inscreva em seguida, cedo a vez para o Senador Aloysio Chaves.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Então é a vez do
Senador Humberto Lucena, por uma questão de ordem. Apenas
tenho a obrigatoriedade de fazer cumprir a ordem cm que foram
pedidos os apartes. V. Ex• pediu primeiro, estou antecedendo
V. Ex• ao Senador Humberto Lucena. Depois, o Senador Lucena c
depois do Nobre Senador, darei, com o maior prazer, o aparte a
S. Ex•, o Senador Aloysio Chaves.
O Sr, Humberto Luc:tna (MDB - PB) - Serei breve, Senador
Pedro Simon, ao aplaudir o discurso de V, Ex•, em torno da situação política nacional. Gostaria, apenas, neste ponto que V. Ex•
focaliza, no momento, de lembrar, que os processos contra o'
Senadores c Deputados silo iniciados, por denúncia do Procurador
Geral da República, que é funcionário da imediata confiança do
Senhor Presidente da República.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. Ex• me fez um favor, uma rctificação no meu pronunciamento. Mas, tanto é claro ~uc
ele é um funcionário, que cu me referi direto ao Presidente da República porque, a figura do Procurador é uma figura intermediária
que lá está para exercer as determinações do Presidente ~a República. Disse-o bem V. Ex•
Mas, nobre Senador Aloysio Chaves, apenas para facilitar o
aparte a V. Ex• tenho um outro argumento, para que venha um
aparte só, porque tenho certeza que V. Ex• mo pedirá. Estou respondendo ao primelfo aparte de V. Ex• Falou V. Ex•, também, que vivemos num regime de ampla liberdade de imprensa, c cu estaria negando, se dissesse que não há uma abertura na imprensa. Há. Estaria
mentindo, se não dissesse que hoje, rádio, jornal,- televisão têm programas que não tinham há algum tempo. Nilo agora que iniciasse
com o Governo Figueiredo - também vamos fazer justiça- iniciou
no flnul do Governo Geiscl, quando houve, realmente, uma determinada abertura no rádio, no jornal c na televisão, é verdade~ ~ verdade.
Agora, também é verdade que essa abertura, nobre Senador, está muito longe, mas muito longe mesmo da liberdade que desejamos,
porque V. Ex• deve conhecer tonto quanto eu ó art. 50 do Lei de Segurança Nucionul, que determino que o Ministro da Justiço pode, na
hora cm que bem entender, determinar a ccnsurn, o fechamento, o
recolhimento, a proibição, no r6dio, no cinema, na televisão, no jor-
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nal, nas peças teatrais, na m(Jsü:a, enfim, em todos os !!eton:s, E, tem
mais, nf1o só ele pode censurar, nf1o só ele pode proibir, não só ele
pode intervir, mas ele pode determinar o processamento, c sendo
processado: cadeia de 6 meses u 2 anos.

E tem nutro artigo da Lei do Segurança, nohro Senador, que determina pena de 6 meses a :! anos .1ào apenas à publicação de dudos
nào verdadeiros com rclaçrw ao Governo, m01s, inclusive, dados ver-

dadeiros, mas que Ycrdaddros, rubJicados de forma ta), que deixem
mal o Governo perante a opinirlo pública; de forma t;,·ndcnciosa ~~ indispor o Governo perante a opini~o públicu.
Qual serú esta formu tendenciosa de indispor o Governo perante
a opiniào pública, quem vai ser o juiz subjctivo dessa análise? l: aresposta que ninguém tem.

Entiio, nobre Senador, concordo com v; Ex• que os jornais, as
emissoras de ritdio e as televisões ostüo publicando, Então. Mas
V. E.<• hit de concordar comigo que os dois artigos da Lei de Segurança estão ali para o Ministro da Justiça usá-los na hora cm que do
bem entender.
E como dizia o Senhor Presidente da República, em sou pronunciamento de ontem na televisão, a lei é para ser cumprida, a Lei da
Segurança, ainda que uma aberraçüo, é uma lei e ele pode cumprir nu
hora em que bem entender.
Então, a liberdade que temos é u liberdade consentida, nobre Se·
nadar, nüo é a liberdade reill, fruto da lei democrática que lhe dá, pe·
rante minha liberdade de dizer, de fazer, sendo responsáveis, mas responsáveis perante os tribunais livres do País e responsáveis perante

as leis normais do Pafs.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Ouço o nobre Sena·
dor.

sOU!\ do Governo, pela sun representação política autorizada neste
Senado, ou outros elementos, para negociur soluçõcs dessa natureza
ou para entrar em composições que levassem a soluções sugeridas
por V. Ex• De sorte que esses aspectos positivos V. Ex• nào poderá
~bsolutamcntc eliminar.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Mas, quem sou cu
para inwginar que.: seria procurado por alguém do Governo para s<tbt:r o que cu penso com relação a qualquer medida que o Governo
vai adotar'! ...

O Sr. Murllo Dadaró (ARENA- MG)- Por que nfto, nobre
St:nador?

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Ele ainda nüo co·
mcçou a procurar a ARENA! Quando o Presidente da ARENA, o
ilustre Senador José

S~1rney,

saindo da reunião onde foi proclaman·

do o chamado pacote das medidas econômicas, foi perguntado pela
imprensa a sua opinião, ele respondeu: Eu estou muito satisfeito por·
que agora, pela primeira vez, o mc:u Partido, através do seu Prcsiden·
te e dos seus Lideres, é convidado para sentar à mesa na hora da pro-

clamação das medidas.
Penso que um partido é partido quando i: chamado à mesa na
hora das decisões das medidas, e nüo na hora de "assistir à procla·
mação das medidas".

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• me permite
um apune?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Deixe-me responder
ao colega de V. Ex•, pelo respeito que ele merece e, logo depois, da·
rei a V. Ex• o aparte com o maior prazer. Pode ficar tranqUilo.
Agora, volto a explicar o início do meu pronunciamento: o que
estava dizendo, nobre Senador, era a expectativa das medidas de
abertura que este Governo estava a proclamar; o que se imaginava
era que elas atingiriam o máximo já no dia 16 de março, com a anis·
tia.
Eu estou dizendo que a anistia está esfriando e está sendo relega·
da a um plano secundário, a tal ponto que, quando o MDB apresen·
tou o seu projeto de anistia, treze anos depois do Movimento de 64,
os Líderes arenistas afirmavam que o MDB estava sendo precipita·
do. Treze anos depois, éramos acusados de precipitados!
O que cu estava a afirmar, nobre Senador, ~que nilo só nilo veio
a anistia, como nilo vieram as medidas de abertura.
Falava eu, respondendo a V. Ex•, no que tange à Imprensa, que
ela, realmente está publicando: mas é uma autorização consentida. E
estava a continuar que, não só não há abertura, mas a ARENA votará, provavelmente nesta noite, um projeto dos mais nocivos a este
País, que é a criação da SECOM.

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Nobre Senador,
V. Ex• estava fazendo uma listagem de medidas ainda restritivas, e
nesse elenco que vem apresentando, se esquece de incluir as medidas
de profundidade, medidas de fundo, que representam, realmente,
uma abertura democrática neste Pafs. A liberdade de imprensa é fundamental, porque está entre todas as liberdades essenciais hoje, para
a sociedade contemporânea. Mas, V. Ex• há de reconhecer que, com
a revogação do AI-S, se restituíram todas as garantias da Magistratura. Hoje o Poder Judiciário é um Poder plenamente investido cm to·
das as suas garantias constitucionais, nilo há mais nenhuma garantia
a acrescentar às garantias que lhe jll foram restituídas, V. Ex• sabe
que nenhuma Casa do Parlamento, no plano Federal, Estadual, ou
Municipal pode ser colocada cm recesso, V, Ex• sabe que nilo po·
dem mais ser cassados mandatos. V. Ex• nilo enumera que foi resta·
belecido o habtas corpus, inclusive, para os crimes de natureza polf·
tica. V. Ex• não indica que, concomitantemente, com esta reforma
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Na opinião de
constitucionlil, se fez, já, uma altcraçilo da Lei de Segurança Nacio- V. Ex•
nal, que pode c deve ser, possivelmente, modificada mais uma vez,
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A criação da SECOM
mas já temos, em grande parte, medida que liberalizou c deu margem às decisões recentes, inclusive do Superior Tribunal Militar, mostra, nas suas linhas, a intenção do Governo, de um Governo for·
mandando reduzir penas para crimes de assaltos às instituições de te, de um Governo que quer manter o controle da opiniüo pública
Bancos, capitulando esses delitos no Código comum e não nu Lei de através da massificação da informação: reúne, numa Secretaria a
Segurança Nacional. Entilo, há uma série de medidas, de providi:n- nível de Ministério, todas as verbas govcrnamentuis, passando a ter
cias que, realmente, restabelecem o estado de direito, ao lado dessa condições de, ati: com liberdade de Imprensa, dispensar o art. 50 da
outra, nilo menos importante, que l: a de liberdade du imprensa c de Lei de Segurança, contando apenas com a força do poder económico
todos os meios de comunicuçilo, E:: óbvio que esse processo de abertu- através das suas socicdudes de economiu mista e dos órgãos centruli·
ra polftica - o nome mesmo indica - nilo poderia se fazer de uma zados, os maiort:s usuários de propaganda deste País.
maneira instantânea; sendo um processo, t: uma succ:ssilo de: ntos,
O Sr. Aloyslo Chnv•• (ARENA - PA)- V. Ex• mo concede
nilo é um episódio isolado. E esses atos silo ordenados segundo crité·
um
aparte'?
rio polftico que foi udredcmente estabelecido. O Governo nilo pretende barganhar unistin e nem outros soluções. V. Ex• apcnus está
O SR. PEDRO SI~ION (~IDD- RS)- Um minuto c jú lhe
truzendo, como um;.~ verdade incontc:st{Jvcl pum e~tc plcnflrio, aqui- dan:i Ll aparte,
lo que, corno especulaç~o, c: feita cm nlguns artigo~ du Impn:nsa.
O Gun:rnu t•:rú, atravé~ da .SECO:vt, COil\0 mui tu hcm diLo ScMas, V. Ex• nllo poderá din.:r a esta Casu que foi procurudo por pc~- ll<ldM Humberto l.ul:ena, num Jns ~it.:ll~ ar1igus, n;Jo arena., ll !'no nu-
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pólio das verbas de propaganda da divulgação das informações, mas
a fórmula para criar um sentimento de confiança no povo inteiro, na
Nação, na ARENA, nas autoridades.
O Congresso Nacional de Publicitários, rcalilado cm Curitiba,
chamava a atenção da Nação para o absurdo desse dispositivo;
"Quem, dizia o Congresso, aprovado por unanimidade a sua propo·
sição, quem haverá de dizer a forma pela qual se fará a lavagem cc·
rcbral de informações, de orientação e de incentivos à Nação?".
O agente do Governo? Seria formando a criação de um órgão do
qual fizessem parte intelectuais, universidades, juristas, professores,
religiosos, ennm, um órgão que representasse a Nação? E esse órgão
ncaria responsável pela coordenação dessa fórmula de ação para fa·
zer a opinião pública? Não, o exemplo é o idêntico. Quem lê Mein
Kampf de Hitler, ou uma biografia de Goebells, vai ver que não há
nenhuma novidade; o projeto é o mesmo, a fórmula é idêntica: um
órgão central controlando, e incentivando, e fazendo opinião públi·
ca, e lavagem cerebral, e política subliminar no sentido de que as coi·
sas saiam da forma que o Governo deseja.
Esse projeto já não nos mostra uma abertura nos objetivos do
General Figueiredo mas, muito ao contrário, nos demonstra o objetivo de estreitamento dos condutores que nós imaginávamos levasse a
uma abertura democrática. Ligado esse projeto ao que diz o General
Hugo Abreu, em seu livro, de que o grupo que se instalou no poder, e
que lá está, lá fará tudo para permanecer, vamos verificar que há
uma identificação entre o que diz o General Hugo Abreu e o projeto
ora apresentado. O objetivo é um só: o endeusamento dos que, hoje,
encastelados estão no poder.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite·me V. Ex•
um aparte?
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não sei a quem con·
ceder primeiro o aparte, portanto, coloco-o à disposição da ARENA
e dos nobre Senadores.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Cedo a vez ao nobre
Senador Murilo Badaró, com muito prazer, como S. Ex• me fez, an·
teriormente.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Nobre Senador Pe·
dro Simon, é tão agradável apartear V. Ex• que, quando o deferi·
menta do pedido tarda um pouco, sofre-se por aquilo. Apenas para
colocar uma questão já um pouco defasada no tempo do seu discur·
so, quando V. Ex• diz que a Imprensa não o tem procurado mais
para saber sobre a anistia, e que: a pergunta é sobre uma barganha,
não é isso?
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Correto.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Então, gostaria de
perguntar a V. Ex• o seguinte: alguma autoridade do Governo colocou esse assunto para V. Ex•?
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Mas, a mim a <lUtoridade do Governo nunca procurou para nada, já lhe disse. Pelo amor
de Deus.
Pergunto a V. Ex•, Vice-Uder do Governo, se alguma vez foi
procurado para o Governo tomar algum" decisi10 de ordem politica,
cconõmica c social'?
O Sr. Murlio l!aduró (ARENA- MG)- Ex•, é apenas para di·
zcr o seguinte: V. E:<• fez uma declaração de extrema gravidade ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A imprensa tem-me
procurndo pcrguntanllo a minha opinião sobre o que eu ucho da pos·
sibilidade do Governo propor a troca da anistia por prorrogaçi>o de
mamJatos th.: Prefeitos c Vcrcallorcs.
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O Sr. Muriio l!adaró (ARENA- MG)- Outro dia, o Senador
f:rdrc fel um discurso, aqui, com base na~ reforma!->. E nrw
me ..:onsta que nenhuma autoridade responsável do Governo tcnh:1
~.:agitado dcs:-.c assunto nos tcrmos cm que o co!ocaró.lm para V. Ex~
Marco~

O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Olha, nobre Senador,
cu me lembro ...
O Sr, Murilo Budaró (ARENA- MG)- Permita-me V. Ex•
concluir o aparte:.
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Com todo o prazer.
O Sr, Murlio Baduró (ARENA- MG)- Apenas o seguinte: o
que é impossível de acontecer, nobre Senador Pedro Simon, é V. Ex•
querer ditar as prioridades para o Governo. 1: o Governo quem sabe
das suas prioridades politicas.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Também não. Nem
eu nem o Governo. Não sou cu nem o Governo; é o povo. Como esse
Governo não vem do povo, V. Ex• que está tão acostumado a rece ..
ber as ordens do Governo ... mas, eu não.
O Sr. Murlio Badaró (ARENA- MG)- Nem cu, Excelência.
Não recebo ordens de ninguém. V. Ex• está muito enganado.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. h• me perguntou
se fui escutado e respondi-lhe que nem eu nem V. Ex•
O Sr. Muriio Badaró (ARENA- MG)- Perfeito. Então, veja
V. Ex•: quem estabelece as prioridades, a estratégia politica, o
cronograma das ações politicas, é evidente que é quem dispõe de
maioria. V. Ex• nca no seu direito de criticâ-las da forma que bem
lhe aprouver, inclusive trazendo à colação uma informação da
Imprensa que não tem nenhum fundamento.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V. Ex• estã fazendo
uma afirmativa da maior importância: quem d~ve decidir as prioridades í: o Partido que tem maioria.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Evidentemente.
Quem deve dizer como c quando deve ser concedida a anistia ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- ARENA e MDB,
Dr. Ulysses e Dr. Sarncy ...
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• me permite
concluir o meu aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pensei que V. Ex• o
havia concluído. Vamos lá. Com todo o prazer. Peço perdão a
V. Ex•
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Nilo tem nada para
desculpar, Ex• Nós, realmente, ficamos muito entusiasmados com o
discurso de V, E~•: queremos participar dele sem qucri:r perturbá·
lo. Mas o Governo i: quem estabelece o ritmo ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Por amor de Deus,
V. Ex• falou: "I: o Partido da Maioria." !:diferente.
O Sr. Murllo Baduró (ARENA engana.

MG) - Como V. Ex• se

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) ·- Nilo, nilo, não!
V. Ex• disse: "Quem estabelecd o Partido da Maiori._ '.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - A maioria é quem
estabeleceu estratégia ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Correto. Corretís·
simo.
O Sr. Murllo Budaró (ARENA- MG)- V, Ex• deve saber de
uma coisa: o rrohlt:mu da ardstia cstâ sendo considerado pelo Gover·
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no; ele virá para a delibcraçilo do Congresso no momento em que o
Governo entender oportuno.

' '
II'

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Correto.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG) -V. Ex• poderá cri ti·
car essa posição, mas V. Ex• nilo se fie na conjunçilo de que pode
estabelecer regra para o Governo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Correto. Quanto à
declaração da informação, quando achar oportuno: faz quinze anos
que nilo acham oportuno. Talvez V. Ex• ache que devamos esperar
mais quinze anos.
Mas o aspecto que eu quero dizer a V. Ex• é o seguinte: quem
deve estabelecer os critérios de prioridade é a Maioria. Eu concordo.
10. o Partido da Maioria.
Os jornais de hoje anunciam: o MDB e ARENA conversaram
-o Presidente da ARENA e do MDB- e chegaram a uma conclu·
silo de que cada Partido deveria nomear uma Comi~silo para estudar
a Legislação Eleitoral, os problemas da Lei Orgânica dos Partidos
etc". O MDB constituiria uma Comissilo c a ARENA constituiria a
sua Comissão. A Imprensa estâ a anunciar, hoje, que a Comissão
conversou com o Presidente da ARENA, sobre as conclusões a que
teria chegado a resposta do Presidente da ARENA é a manchete dos
jornais de hoje. "Primeiro cu tenho que falar com o Governo para
depois falar com a Comissão" ...
Vê V. Ex•, por isso que eu digo que não é bem assim; não é a

Maioria que estabelece a prioridade. Quem estabelece a prioridade i;
o Presidente da República c o Governo.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Qual i: o problema,
Senador? Nós somos uma organizaçilo politica!
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Essa pergunta parljn.
do de V. Ex• deixa-nos uma frustração tremenda. Qual a diferença
que há entre um Partido de Governo ser Maioria c decidir as decisões
de acordo com o seu programa ou um Partido ser Maioria e ser ape·
nas sustentáculo do Governo, que lhe dá as ordens c o Partido obe·
dece? A diferença, nobre Senador, a grande diferença, é cxatamentc
em que na Democracia o Governo é tão c exclusivamente representante de um Partido para no Governo cumprir o programa parti·
dário. No Governo cumprir o programa partidário!
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Digamos ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) - Aceito a manifcs·
tação de V. Ex• .. , estou apenas. respondendo. Como sou o dono do
discurso ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a Cam·
painha.) - Chamo a atenção do nobre orador: permite ou não o
aparte?
OSR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Permito o aparte, des·
de que me permitam respondê-lo.
Ainda estou respondendo ao aparte de V. Ex•, nobre Senador
Murilo Badaró.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- No momento que ...

I

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Ainda estou respon·
dendo o aparte de V, Ex• I
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço ao nobre Se·
nador Murilo Badaró que aguarde o orador lhe dar o aparte.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Já darei o aparte,
upós responder ao seu aparte.
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O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- 1:: um ligeiro contra·
upurtc.
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O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Numa Democracia, o
Partido político í: a ligação normal e oficial entre o povo e o Governo.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Não há nenhuma no·
vidade nisso, nobre Senador.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Numa Democracia o
Parlido político se reúne em torno de idéias.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG) -ll o que nós fazemos.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Em torno dessas idé·
ias existe o Partido político. E desde o Prefeito ao Presidente da Re·
pública ele existe para cumprir as idéias do Partido político. A ARE·
NA, durante muitos anos não teve idéia·, não tinha programa. Quan·
do se cobrava da ARENA: -"Mas como, um partido político sem
programa?", os Líderes da ARENA respondiam: "Mas nós não pre·
cisamos de programa. O nosso programa é o do Presidente da Re·
pública". Chegou a uma determinada altura que a ARENA, numa
memorável reunião à qual compareceram todos os Governadores,
todos os Ministros e o Presidente da República,- aquela célebre em
que hoje o Governador Francelina Pereira chegou e disse: "Estamos
aqui diante do maior Partido do Ocidente", - por unanimidade,
aprovaram o programa.
O Sr. M•JTilo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• permite?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E a ARENA passou
a ter um programa. Programa que reconheço, a nível de Democracia
bom, programa democrlitico. Mas, ai, houve um momento em que
o General Geisel rasgou, em praça pública, o programa da ARENA
com o pacote de abril. E, nesse momento, entre o programa rasgado
pelo Presidente, entre o pacote e o ideal partidário, a ARENA pegou
o programa rasgado e ateou-lhe fogo para se esquecer dele o mais
breve possível.
Por isso que, de certa forma, V. Ex• tem razão: a palavra é a do
Presidente, Mas isto num regime que pode ser tudo, menos num rc·
gime democrático. Porque num regime democrático a palavra é do
Partido político. E uma das causas pelas quais nós·estamos vivendo,
durante tantos anos, nesse regime, nobre Senador, é porque a
ARENA, na verdade, ao longo de todos esses anos, se limita a acei·
tar, a aceitar o Presidente, a aceitítr os pacotes, a aceitar os gover·
nadares, a aceitar os dirigentes, a aceitar o que vem de cima, num
amém permanente que já se vilo por longos anos.
Ouço V. Ex•, Senador Mtirilo Badaró, com todo o prazer.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Senador Pedro
Simon, não quero discutir com V. Ex• problemas de partidos agora.
E, de resto, essas objurgatórias que V. Ex• dirige contra a ARENA
jli toram respondidas aqui inúmeras vezes. E é possível que V, Ex•
tenha muito inais motivos de frustrações com o seu Partido do que
com o meu Partido ...

e
eprovável. Acredito

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- provãvcl.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)mesmo que tenha. De qualquer forma ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Um Partido que há
quinze anos não pode chegar ao Governo c nilo pode disputar clci·
ções. ~verdade, Senador.~ verdade.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Nilo, Se fossem ape·
nas ...
O SR. PEDRO SIMON·(MDB - RS)- 10. verdade. V. Ex•
tem razilo. As frustrações silo imensas no meu Partido. Ele nilo pode
decidir no Congresso Nacional...
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - V. Ex• nilo quer
conceder-me o aparte'/ V. Ex• me permite o aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois nilo.
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O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Essas frustrações silo ARENA tem maioria. Reparem para onde se está encaminhando a
muito mais s~rias do que a simples chegada ou a nilo chegada ao chamada abertura democrática.
poder, Senador Pedro Simon. Mas nllo ~ o caso. Existe entre a
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• está na base
ARENA c o Governo um mecanismo simbiótico, se V, Ex• quiser,
do recorte.
melhor dizer. At~ porque tanto o meu, quonto o seu Partido, nl!o
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Para a prorrogação ...
têm durante esse IMgo tempo da sua trepidante existência corres·
pendido àquilo que, na teoria politica, se pode definir como sendo o
O Sr. MurUo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• está na base
Partido ideal ou o Partido perfeito. Uns com mais, outros com me·
do recorte.
nos virtudes, tanto a ARENA como o MDB, vila conduzindo por aí
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Mas cu ficarei com a
afora as suas responsabilidades adaptadas às conjunturas diversas
dos seus partidos. Apenas diria a V. Ex• que cm nada constrói a maior satisfação se V. Ex• me disser que não é verdade.
objurgatória contra a ARENA que V, Ex• neste instante dirige;
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Confesso a V. Ex•
porque, tanto quanto passivei, o Partido tem procurado cumprir o
que provenho de um Estado onde nunca se fez politica dessa maneiseu dever c tem levado ao Presidente, tem recebido do Presidente
ra. Noutro dia, o Senador Marcos Freire pegou uma massa de rccor·
sugestões que as transforma cm leis c que, de resto, têm representado tcs que muitos deles apenas estavam na faixa das especulações:
muitos beneficias para o Pais. E ni!o tenha dúvida V. Ex•, é a
"consta", "dizia determinada pessoa''. rumores. Ora. Senador, se vaARENA- se V. Ex• quiser dizer que o Governo~ ARENA ou que mos trazer um problema dessa gravidade, na base do rumor ou por
é ARENA o Governo, nl!o tem importância a posiçi!o- ~quem vai
ouvir dizer, nilo tem sentido. No dia cm que V. Ex• ouvir de um ha·
determinar a estratégia politica a ser seguida durante esse ano. E mcm do Partido a palavra definitiva, se V. Ex• julgá-la passível de
mais ainda: na certeza de que representa o que de melhor existe no
crítica c se cu entender que essas críticas silo cabidas, não tenha dúvipensamento politico da opinii!o pública brasileira. Segundo, que
da V. Ex• que me solidarizo com V. Ex•
todas essas medidas viri!o cm sintonia com a ansiedade c o desejo da
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- A palavra do Prcsi·
grande massa da populaçi!o que ela representa.
dente Nacional da ARENA,~ de que o seu Partido ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - E veja, nobre Sena·
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Està estudando o asdor, com rclaçi!o à simbiose entre ARENA, estou de acordo com
V, Ex•: há uma simbiose absoluta.
sunto.
Repare V. Ex•: lembro-me de que ni!o só agora, como na csco·
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) - ... está, pela maioria
lha do General Figueiredo, na escolha do General Gciscl, como na das consultas cfetuadas, favorável à prorrogação é os mandatos de
escolha do General Médici, havia uma ansiedade: quem será o futu· Prefeitos c Vereadores. E não vi ainda um desmentido do Senador
ro Presidente? Arcnistas estavam a defender um, dois, três, ou
José Sarncy dizendo que isso não é verdade,
quatro candidatos. Na hora da escolha do nome, o sistema tem uma
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MO)- O Partido, segundo
felicidade quase genial. Escolha do nome, lá, do meu Estado do Rio
Grande do Sul ao Amazonas, é unanimidade. A ARENA responde o Senador, cstã fazendo consultas às suas bases, para captar a opi·
a esse nome: "lO formidável." "lO esse o nome que cu desejo\" "fõ niilo com relação a este tema. Entre isso c a decisão tomada, vai uma
esse o homem que cstãvamos a esperar\" AI, estou de acordo com distância enorme.
V. Ex• Plenamente de acordo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Ah! Isso é. Lembrome de que na época do Ministro Armando Falcão; quando ele ia paAs medidas virão com o beneplácito da ARENA. Mas, V. Ex• ra a reunião, perguntavam: "Alguma novidade?" "nenhuma novidadisse bem- c, ai, também, concordo- o MDB é partido minoritâ· de\"" Algum processo de cassação sobre a mesa?" "Nenhum proccs·
rio nesta Casa. A aprovação não depende de meu Partido. Se meu so". Duas horas depois, cram dois do Rio Grande do Sul os cassaPartido tivesse maioria nesta Casa, digo a V. Ex•, o projeto da dos na Vo: do BraJil.
Sf;COM seria rejeitado, hoje à noite, no Congresso Nacional. Mas,
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Mas, V. Ex• concorV. EJl•s, têm maioria.
da ...
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MO)- V. Ex• me permite
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Perdoe-me, mas está
um outro aparte?
inscrito o nosso colega há bastante tempo; c com o maior prazer o
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Estou rcsponden·
ouço.
do a V. Ex• Darei outro aparte a V, Ex•, com todo prazer, logo que
concluir o meu raciocínio. Mas, V. Ex•s é que têm maioria; V. Ex•s
O Sr. JoS<! Llns (ARENA- CE)- Muito agradeço a V. Ex•.
é que vão determinar as normas; V, Ex•s ~que vão ditar as normas, nobre Senador Pedro Simon. Peço licença oo Plcnãrio para voltar à
porque têm maioria.
anãlise da parte fundamental do seu discurso, na qual exponde a sua
Entilo, o projeto que institui o órgilo da extrema direita radical, opinião sobre a criação da SECOM: V. Ex• se refere a monopólio
neste Pais - poderia ser extrema esquerda, mos de regime totalitá· de propaganda pelo Estudo; mas, na realidade, no caso não pode ha·
rio. - A verdade é essa, vai ser aprovado. Por quê? Porque a ver monopólio nenhum, mesmo porque, nenhuma entidade privada
ARENA tem maioria; estabelece normas pelos quais vai ser contro- tcrã sua propaganda sujeita à prcssilo do Governo. Nem a Imprensa
lado a publicidade.
aceitaria isso. O que há nobre Senador,~ uma proposta do Governo
para unificar os diversos órgãos governamentais que lidam no sctor
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MO) - Na opiniilo de
de
divulgaçilo c de relações públicas da própria Presidência da Re·
V, Ex•
pública. A Rádio Nacional já existe; a Assessoria de Informações,
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Porquc o ARENA ou de Imprensa, também já existe c toda n matéria a scr divulgada
tem maioria; a ARENA ~ quem decide, já se nota, pela palavra do não será scnilo aquela que hoje mesmo o Governo já divulga. Que di·
seu Presidente que vui haver, - pelo menos essa ~ a tendência da vulga quer seja criado este organismo novo ou nilo. O que o GoverARENA - prorrogação dos mandatos de Prefeitos c Vereadores. no deseja é pois dar unicidade e organicidadc ao setor responsável
Esso é a palavra ao Presidente Nacional do Partido. Embora, no paru prestar melhor trabalho à Naçilo. Quando V. Ex• pergunta a
meu Estado, pelo menos o Bancada cslodual, pela sua esmagadora quem ou cm quem o Governo quer inspirar contianço, V, Ex• nào
maioria, diga que nilo quer a prorrogaçno de mandatos. Mas Ioda a fuz somente essa pergunta, faz umu ucusaç~o terrível uo Governo do
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O Sr. Jo>é Llns (ARE~;A ·- C"i- Pergunt.~ a V. h• qu' run·
f1unça pod~riJ. inspir:tr ih) rovt~ hr~t~iicJru, arnan1e d;J pM, n hl,m~m
que /-:facio:;amcn~c u:;lt um;1 C.'>pr.::-.~óv rJ.: . . :ir !·;oi·, lrJ/.it;;t i-1 Pit.:núrin,
nc:ssus condições? Nobre Lidcr P~dro Sinwr., o MDB, .t Opllsiçào
e:stá sistematicamente trazendo c\ b~db, neste P!en[trio, ..::rítü::a~ c
mais criticas baseado~ cm 1extos da imprcma. Mas quando o interpelamos, jogam a L::ulpa na própria imprensa. N~o me parece que essa

seju umu boa posição paro V, Ex• Finalmente, nobre Senador, se
V. Ex• realmente acha que J ARENA estú tilo desprestigiada c tilo
desmoralizilda, se V. Ex• assegura ao Vicc:-Lídcr Murilo Baàarô,
que está mais frustrado com o seu Partido do que com a própria
ARENA, então pergunto a V. Ex•: Por que V. Ex• não deixa o
MDB?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Respondo a V. Ex•,
dizendo que todos os jornais se refercm,jã nilo uo SECOM, mas a es·
sa propaganda da ARP, que está na rádio e na televisilo.
O Sr. José Llus (ARENA- CE)- V. Ex• volta a falar nos jornais e novamente culpa a imprensa.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não estou culpando,
estou elogiando a imprensa. Culpando na opinião de V. Ex•
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Tomara que ela não faça a
comparação.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Estou elogiando a imprensa. Tem afirmado a imprensa que essa propaganda do Governo
permanente, constante, de forma subliminar ... Permita que eu responda. V, Ex• fez um discurso paralelo. Permita que eu responda
nào só o seu aparte, mas também o seu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a
campainha.)- Peço a atenção do orador, solicito que nào consinta
mais apartes. V. Ex• dispõe apenas de cinco minutos para concluir o
seu brilhante discurso.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- fi a imprensa que diz,
somos todos nós que afirmamos: a propaganda do Governo é hábil,
inteligente. Ela é subliminar porque nllo é a propaganda que diz:
'"Viva o General Gcisel''. uviva o General Figueiredo", uviva a
ARENA", "Viva a Revolução". fi a propaganda que vai levando,
vai preparando um clima que, de certo modo, tem um fim específico
para conduzir aquilo que o Governo quer. Isto, se V. Ex• ler
qualquer livro de propaganda, V. Ex• haverá de concluir que nilo há
novidade nenhuma. O Governo não inventou.
Eu fiz a referência apenas para mostrar que, ao longo dos anos,
c eu poderia nilo ficar só na Alemanha, eu poderia ficar numa série
de Países onde não existe democracia, e onde, obrigatoriamente, esse
tipo de propaganda é feito de forma permanente,
Nilo há novidade por parte do Brasill Nilo há novidade, porque
esse tipo de propaganda é diretamentc ligado ao regime de cxceçào.
A novidade está em que, quando se pensava que com uma abertura
nós marcharíamos para n normalidade, o Governo vai além, u ARP
nilo lhe serve, é pouco; quer instituir nu forma de ministério c quer
concatenar tudo na forma de monopólio da divulgaçilo, por parte
daquilo que o Governo divulgo num único órgilo.
Quando eu falei cm monopólio, eu falei no monopólio do
Governo du informuçilo num único órgilo.
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C; SR. f'EDRO SfMOI\ IMDB ~ RSi- Sr. Pre,idente. ""
que: esse foi apenas um projeto, ma~; quundo eu digo que ;:
.-\REN,.; Já está com o seu hesidentc. fazendo levantamento, prorrJganno mandatos de Prc:feilos e Vereadores. Prorrogando mand;Jl0~. Quer ditt:r, este Congrcsm pelo voto da ARENA, provavelmente. scrn ter r~spaldo popular. Qual é o Senador que estú aqui que tt:veo vcrcdrto do povo, que teve- o munduto do povo, que teve um:·
procuraçi\o do povo para, em nome do povo, prorrogar mandato de
Prefeito c Vereador'? Eu não recebi. Por onde andei, no Rio Grande
do Sul, nunca falei que se fosse eleito Senador viria pura cú pror·
rogar mandatos de Prefeito c Vereador. Nilo tenho outorga popular.
Gosturia de saber qual e o Senador que tem essa outorgu. Quem "
tem'?
di~c

Mas ossa é a abertura. Como abertura já se fala- c dilo ilustre
Vicc-Líder du ARENA que falur naquilo que se comcntu é um
absurdo, tem que se esperur o fato ucontecer, mas acho que é melhor
falar antes pelo menos na tentativa de evitar que os fatos aconteçam
- no Brasil inteiro, na prorrogação dos mandatos partidúrios:
municipais, estaduais, c nacionais.
Pela segunda vez, ao invés de se partir para a normalidade, ao
invés de se partir para permitir que os Diretórios se reorganizem
dentro da própria lei que o Governo criou, a abertura jâ está a falar
na prorrogação dos mandatos partidários. Já se fala, e o presidente
da ARENA pede, ele próprio, o desarquivamento do projeto que
instituiu o voto distrital. E a imprensa publica - e não precisa a
imprensa publicar.
Alguém, nesta Casa, tem dúvida de que o voto distritul que se
quer adotar aqui e agora, neste Pais, nilo tem objetivo, jamais, de
aprimorar o regime, mas tem o objetivo de tentar esmagar a Oposição?
Numa hora, nilo se pode eleger Presidente; numa hora, não se
pode eleger Governador; numa hora, nilo se pode eleger todos os
Senadores: numa hora, nilo se pode eleger Prefeito de Capital de
úrea de segurança; numa hora, nilo se pode eleger Presidente da
República, porque o povo, ainda, não está preparado.
Nós não devemos ter a democracia que queremos, mas u
democracia que podemos: palavras oficiais ...
O Sr. Aloysfo Cha.es (ARENA- PA)- E, nessa mesma hora,
o MDB declara que vai vencer as eleições nas estâncias hidrominerais, mas perde em todas, com exceçilo de uma.
O SR. P.EDRO SIMON (MDB- RS)- Pois nesse momento,
ve.m o Gover~o, ~em o Presidente da ARENA e desarquiva e quer
cnar o voto diStntal, sob o argumento de que o voto distrital existe
na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, existe nas repúblicas mais
desenvolvidas e mais democráticas do mundo.
Alguém tem alguma dúvida de que o voto distrital tem por
objctivo esmagar a Oposiçilo?
E alguém tem alguma dúvida de que num País carente como
este, onde as necessidades básicas do eleitor estilo a(, à espera de suas
soluções definitivas, ou, pelo menos, no seu início?
. O vo~o distrital 'transformará a Câmara dos Deputados numa
tmensa Cumara de vereadores, onde se irá à luta pela sobrevivência,
80% dos debutes serilo os debates municipais?
Alguém tem alguma dúvida de que esse projeto foi desurquiva·
do na únsia, como dizem os repórteres polfticos, de ser umu expectativa de derrotar a Oposição?
Alguém tem alguma dúvida de que a coincidência de manda;os,
dentre outros objetivos, n~o tem extuamente este, de fazer com que
todas as eleições se realizem ao mesmo tempo, impedir o debute das
grondcs teses nncionuis'?
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Amanhã, ou depois, 4, 5 ou 6 partidos potrticos; amanhã, ou
depois, num regime democrático, cada partido com seu candidato a
Prefeito, a Vice-Prcfcito, a Vereador, a Deputado Estadual, a
Deputado Federal, a Governador, a Senador, a Presidente da Rcpú·
blica?
A eMula única se transforma num catálogo telefónico? E qual
scrll, quem dos Srs. tem dúvida de que o grande debate, a clciçi!o, o
que apaixona no local~ a eleição municipal?
A coincidência de mandatos esvazia o debate dos grandes temas
nacionais, para trazer à tona o primeiro debate ali, na esfera munici·
pai.
Algu~m tem alguma dúvida neste sentido? Alills, neste sentido,
da coincidência de mandatos, parece-me ...
O Sr. Murllo Badaro (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Senador
Pedro Simon, lamento muito comunicar que V. Ex• jâ excedeu no
seu tempo. Peço a V. Ex• concluir o seu discurso.
O SR. PEDRO SIMON (MDB Presidente.

RS) -

Jll encerro, Sr.

Di~o apenas isto Sr. Presidente, que a abertura que nós esperá·
vamos com o General Figueiredo, pelo menos o debate que se está
travando: o Presidente Nacional da ARENA pede o dcsarquivamcnto do voto distrital para ter tramitação; um Deputado da
ARENA pede o fim do voto obrigatório; a Dircçi!o Nacional da
ARENA fala cm prorrogação dos mandatos partidãrios; hâ um
levantamento e uma pesquisa de uma prorrogação dos mandatos
dos Prefeitos c Vereadores.
Os jornais de hoje dizem que um Deputado Federal da ARENA
Jâ está a falar do lim da c~lula única e da volta da célula individual,
cm cores diferentes, para cada partido.
O Deputado Herbert Lcvy noticia à imprensa que estâ colhendo
assinatura para o seu projeto que termina com o voto obrigatório.
Essas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, silo as noticias que temos
da abertura do General Figueiredo, para nilo falar na intervenção no
ABC, para ni!o falar nas outras medidas, para ni!o debater o proble·
ma do custo de vida. Quarenta c cinco dias, esse~ o quadro.
Anistia, como diz o ilustre Vice-Lider, viril no momento em que
o Governo desejar. Hã quinze anos estamos esperando este
momento, e a abertura~ essa que ai esta.

Abertura no Rlldio, na tclevisi!o, nos jornais, soa como uma
· palavra bonita. Mas, objctivamcntc, o que se sente~ que o Governo
ostá marchando para onde talvez nem ele mesmo saiba.
O que se sente c ~ triste - pelas palavras, pelas marchas c
contramarchas, ~ que o próprio Governo e desconh'cccdor do rumo
que a Nação viril a seguir. O que se sente- c isso ~ mau - ~ que
quem está. conduzindo a mau parece que perdeu a bússola c está
indo ao sabor dos acontecimentos. E isso ~ ruim, porque ~ ruim para
o Pais, e ruim para o Governo,~ ruim para a Oposição.
Parece-me, Sr. Presidente, que está chegado a hora de este País
reencontrar - Governo, ARENA, MDB, forças políticas, lide·
ranças- uma realidade que este Pais deseja.
NAo somos nós, os nomcns do MDB, c não silo os Senhores, os
homens da ARENA, nilo é apenas a ABI, ou a CNBB ou a OAB, é
todo o povo brasileiro que cansou, que saturou, que deseja viver,
realmente, um clima de normalidade democrática, um clima cm que
nilo precise abrir o jornal para ver quais silo os rumos a seguir, mas
um clima em que a segurança exista de fato, cm que tenhamos uma
democracia- potrtica, social c economicamente- estável.
Era este, Sr. Presidente, o sentido de meu pronunciamento.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbns Passarinho, como Lldcr.
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O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Sr. Presidente,
declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Por cessão do
Senador Alexandre Costa, concedo a palavra ao nobre Senador
Aloysio Chaves.

O SR. ALOYS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Humberto Lucena,
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Em junho de 1978, ocupei a tribuna da Câmara dos Deputados,
para falar sobre a pretendida transferência do controle acionârio da
Federal de Seguros S.A., para a iniciativa privada, no âmbito de um
plano de dcscstatização setorial de nossa economia.
Naquela ocasii!o afirmava "A Federal de Seguros, com apenas
sete anos de atividades no mercado de seguros, tem demonstrado
uma solidez operacional que bem espelha o acerto de sua estrutura.
Não houve um cxcrclcio, sequer um, que, ni!o apresentasse rcsul·
tados os mais satisfatórios. Em 1977, experimentou um crescimento
cm sua produção da ordem de 65%, bem superior à média do mercado, no mesmo período. e, note-se, que esse crescimento o foi cm
meio a uma competição no mercado, sem quaisquer pnvilé:gios e até:
enfrentando desigualdades cm relação aos grandes conglomerados fi.
nanceiros atuantes no ramo de seguros".
Posteriormente, porém, o Senhor Presidente da República, com
base cm exposição de motivos do cnti!o Ministro da Previdência
Social, Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva, encaminhou ao Con·
grcsso Nacional projeto que se transformou na Lei n• 6.593, de 21
de novembro de 1978, que autoriza a alienação das ações da Federal
de Seguros S.A., apreciada pelo Congresso Nacional, numa r.. ~ de
esvaziamento do Poder Legislativo, correspondente ao período de
campanha para as eleições parlamentares de 15 de novembro daquele ano.
Se outra fosse a oportunidade, não restam dúvidas de que os
debates teriam sido bastante acalorados, obrigando o rccxame da
matéria.
Agora, com o novo Governo que, por sua vez, jâ encontrou a
referida autorização legislativa, recrudesce o movimento pela venda
do controle acionârio da Federal de Seguros S.A. O próprio Minis·
tro da Previdência Social, Sr. Jair Soares, deu entrevista à Imprensa,
mencionando os novos recursos que essa alienação traria para a
Previdência Social.
Sr. Presidente,
Srs. Senadores,
A meu ver, ainda cstã cm tempo, de o Governo rever essa deci·
silo que, se mantida, importarâ em sérios prejuízos para a execução
de uma boa politica de seguro social. Aliás, ao voltar ao assunto,
estou cm magnifica companhia. Refiro-me ao apoio que sempre ofc·
receu à Federal de ~cguros S. A. o Senador Jarbas Passarinho, desde
os tempos de Ministro do Trabalho, no Governo Castello-Branco,
quando foi o responsável pela sua implantação.
Mais adiante, jâ cm 1977, ao se esboçar a idéia da dcscstati·
zação, cm cujo contexto aparecia sempre a venda da Federal de
Seguros S.A. o atual Lldcr da Maioria no Senado, cm entrevista à
Imprensa, reafirmava o seu apreço à Federal de Seguros S.A. cuja
cxpansilo pretendeu ajudar com a apresentação de um projeto de lei
que visava "lhe dar a preferência dos seguros da área estatal, nesta
n~o incluídas as grandes companhias de capital misto".
Enfatizava o Senador Jarbas Passarinho:
"Criada pelo saudoso Presidente Castcllo Branco, a ~·cdcral de
Seguros foi implantada no meu tempo de Ministro do Trabalho c
Previdência Social. Como se sabe, o Presidente nutriu aversão nítida
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pelo estatização da economia, Se ele se decidiu pela criação de uma
companhia de seguros, para atuar no mercado, certamente foi
porque achou que isso não conspirava contra a iniciativa privada.
Ao contrário, de certo modo reforça-a, pois que proporciona
comparação de administrações c por outro lado, torna natural a
obtenção de clientela estatal, sem que as seguradoras privadas sejam
acusados de jogo pouco ~tico, no disputa entre elas, dessa faixa do
mercado."
Em relação ao seu projeto esclareceu ainda que "como o seguro
dá, bem administrado, margem razoâvcl de rentabilidade, o rcsul·
todo operacional poderia ser uma fonte auxiliar de recursos cm
favor do Previdência Social."
E completava o seu pensamento, o Senador Jarbas Passarinho
afirmando que "uma companhia inteiramente estatal, ao dar a prcfc·
rência do seguro a certa companhia privada, o faz, ~ claro, nilo cm
função de licitação ou concorrência pública, que não~ o caso, mas
atrav~s de sclcçilo cm que entra alta dose de subjctivismo. Isso dá
margem a dúvidas, a rumores, falando-se:, inclusive de corrupção
por parte dos agenciadores, jogo de influências pessoais c polfticas, o
que não se distingue muito do tráfico de influência. f: evidente que o
dinheiro público nilo deve ser fonte de tais inconvenientes. Finalmcn·
te, a presença das multinacionais cm negócio meramente especula·
tivo, que não traz nenhum bcncffcio à economia nacional, ~ uma das
razões pelas quais se olha, cada vez com maior reserva, para a ação
dns multinacionais."
Para concluir, dizendo que "os que são desapaixonados sabem
que o volume de seguros dos órgãos pilblicos não ocupa senão a mo·
desta fatia correspondente a li% do mercado segurado, a entrada da
federal, com prioridade, mas sem exclusão nesse campo, cm que
pode ser inquinada de "pressão estatizante", de ameaça fatal ao se·
gurador privado" cm "ponta de lança contra a iniciativa individual"
numa sociedade de economia de mercado? Trata-se, é evidente, de
uma luta por não perder privil~gios",
O Sr. Jal110n Barreto (MDB- SC)- Permite V, Ex• um apar·
te?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Ouço o nobre
Senador Jaison Barreto.
O Sr. Jal110n Barreto (MDB - SC) - Veja, nobre Senador
Humberto Lucena, o contraditório do posicionamento do Ministro
da Previdência, fugindo, evidentemente no espírito de previdência.
Propõe ele, através do INAMPS, que a partir da regulamentação os
previdcnciârios passarão a pagar consulta, cm nilmcro de duas por
ano, c o restante, o subseqUente, será pago à iniciativa privada, Por
outro lado, defende a instituição, no Pais, de um seguro sa~dc estatal
universal e compulsório, o que acaba de repetir na Comissão de Sa~
dc da Câmara, c se desfaz de um órgiio que até mesmo pela sua expe·
riência já de sete anos, teria condições de ser o grande instrumento da
implantação desse sistema que, incvilavclmenlc, a previdência vai ter
que a dotar sob pena de continuar a ser isso que é hoje: um saco sem
fundo. São atitudes como esta que demonstram a falta de oricntnçilo
no que diz respeito à administração da previdência no País.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito grato a
V, Ex• Na parle final do meu discurso, aludirei justamente a esse as·
pccto da questão levantado por V. Ex•
Prossigo, Sr. Presidente:
Vejo, portanto, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que devo saudar
o Senador Jarbas Passarinho como aliado, na luta contra a ulicnaçilo
da Federal de Seguros S,A,
Ora Sr. Presidente e Srs. Senadores, mesmo no seu regime ntuul
de funcionamento, o lucro líquido operacional apresentado pela Fe·
deral de Seguros S.A., no balanço de 1978, monta em
CrS 76.677.893,40, o qual ficou reduzido para CrS 9,606.881,24,
tendo cm vista que além da provisão para o Imposto de Renda novalor de CrS 2.800.000,00 a corrcçllo monetária do ativo permanente e
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patrimônio líquido, bem como das provisões técnicas apresentou um
saldo devedor no valor de CrS 61.139.922, 16. Isso significa que os rc·
sultados financeiros obtidos pela companhia estatal de seguro foram
dos mais promissores,
Por sua vez, Ana Maria Badaró, cm artigo para o Jornal do Co·
mêrclo do Rio, sob o título A Vtnda da Fedtral, esclarece:
"O quadro de balanços, lucros c perdas da Federal de
Seguros nos exercícios de 75/78 demonstraram aumento
acentuado do capital de reservas livres no passivo da em·
presa, cujo capital atual monta cm Cr$ 192.054.731,98 con·
Ira CrS 45.047.830,01 cm 1975; as receitas operacionais so·
frcram aumento de CrS 133.560.282,50 cm 75 para
CrS 460.740.906,53. Quanto às receitas patrimoniais
elevaram-se de CrS 22.847.925,34, cm 75, para
CrS 105.386.492,48, no ano passado. A Federal de Scgu·
ros, segundo os especialistas, sempre se constitui como Hum
poder moderador na volúpia de corrupção do mercado segurador."
"Aiiús -segundo especialistas no assunto -os índices de de·
sempenho do mercado segurador brasileiro, nos últimos cinco anos
ultrapassam aos observados para o crccimcnto econômico, registran·
do uma taxa média de 29,2%,
Destaca-se contudo uma acentuada tendência de concentração
pois para um total de 188 empresas em operação em 1970, hoje cxis·
tem apenas 93. A análise da composição de mercado sublinha essa
concentração indicando a existência de grupos com mais de uma
empresa reduzindo para 64 o número de seguradoras.
As 30 maiores empresas absorvem 83% dos prêmios de seguros
no País.
Muito embora as elevadas taxas de crescimento do mercado,
observa-se que as operações de seguros representam pouco mais de
1% do PNB, quando em mercados mais desenvolvidos economica·
mente atinge cerca de 3%; pode-se concluir o enorme potencial de
mercado a ser desenvolvido.
Entretanto, onde esse potencial atinge maior intensidade é nos
segmentos de mercado de seguros de interesse social, seguro rural, se·
guro saúde, seguros de créditos, educação.
Em toda discussão cm torno da privatização do selo r de seguros
nilo vimos serem focalizados o reposicionamento das seguradoras es·
talais para atender as necessidades reais do mercado c muito menos
a manifestação das seguradoras privadas em cobrir aquelas faixas do
mercado.
A Federal de Seguros S.A. prestará incstinúveis serviços ao Go·
verno atravi:s de uma reoriçnlaçüo de sua politica de mercado ao ser
dirigida para a cobertura dos seguros sociais ,iâ mencionados.
O Seguro obrigatório - OPV AT - de carátcr eminentemente
social, revela distorções graves de comercialização, com pagamentos
de comissões, além de representar um ramo altamente lucrativo para
as seguradoras, sem que essas indenizem it Previdência das despesas
com Assisténcia Médica c Hospitalar prestadas às vítimas de trúnsi·
to,
Os Servidores Civis c Militares poderiam dispor de planos de
complementação de aposentadoria através da Federal de Seguros".
Deveria ainda o Governo utilizar a Federal para operar os scgu·
ros vinculados à aquisição de moradias c bem assim pura ampliar o
Seguro·Edacaçilo já explorado por aquela companhia estatal, com a
finalidade de garantir a continuidade da instrução face Íl morte do
responsável pelo aluno,
E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ~himo argumento con·
tra u anunciada venda da Federal, resta-nos a certeza absoluta de que
só mesmo as multinacionais, através de suas subsidiárias, que ope·
rHrn em seguro no Brasil, terllo condições, pelo seu alto poder com·
pctitivo no mercado, de adquirir, ainda que através de terceiros, êssu
compunhia estntul, aumentando assim o grande !ndice de desnucio·
nulizuçüo da nossa economia.
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Permite V. Ex• um

...

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Com muito
prazer.j
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- O Governo Federal tem
anunciado, ultimamente, que a sua grande prioridade é o combate à
innação. A nossojuízo, a grande prioridade, a grande guerra, deveria
ser estabelecida cm relação no balanço de pagamento. Nossa dívida
externa crescendo a índices fantâsticos, o Brasil perdendo cm razão
disso a sua soberania, nós só temos um caminho a trilhar, na busca
do equacionamento desse problema seriíssimo do balanço de pagamento: é aumentar a produção agrícola, e a produção pecuária, neste
País. E para isso, é fundamental levar, proporcionar ao ruralista as
ferramentas para que ele possa alcançar uma produção maior, oferecendo maior produção. Uma das ferramentas necessárias í: o seguro
agrícol:: a que V. Ex• fez, de lampejo, referência. Está ui a Federal de
Seguros como um novo instrumento a dar suporte ao desenvolvimento agropecuúrio para que possamos produzir alimentos para os
brasilcir JS, alcançarmos excedentes para termos um superávit na balança comercial, para pagarmos as nossas dívidas externas. Deve,
por isso, o Governo ouvir, atender aos apelos c pedidos de V. Ex• e
manter, preservar em seu seio a Federal de Seguros, como um instrumento de alta importância no atendimento económico c social.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Peço ao nobre orador para ultimar o seu discurso, pois teremos uma sessão às 18 horas
c 30 minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Pois não, Sr.
Presidente.
O aparte do nobre Senador E~clásio Vieira ilustra o meu pro·
nunciamr:nlo.
Em suma. considero ahamente lesiva aos interesses nacionais a
alienação do controle acionúrio da Federal de Seguros S/ A.
Repito, Sr. Presidente, que o Governo, ao contrário desse procedimento, deve manter a sua companhia estatal de seguros, transferindo para o seu âmbito, alí:m da cobertura de todos os riscos a que estão sujeitos os bens, direitos, créditos e serviços dos órgãos centralizados da união e de suas autarquias, nos termos do Projeto Jarbas
Passarinho, o Seguro de Crédito à Exportação, o Seguro de Crédito
Rural, o Seguro de Acidentes de Trabalho e o Seguro Saúde, quase
todos gruvosos e que, por isso mesmo, não despertam o interesse das
empresas privadas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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de mudanças, pois o desenvolvimento do País impõe adaptações c,
às vezes, transformações mais profundas. E é o que, a nosso ver, se
dâ hoje, com a polftica habitacional, sctor para o qual é imperioso
angariar recursos mais vastos do que os do FGTS, a fim de que não
se permita o agravamento intolerável do problema habitacional,
num País com veloz ritmo de crescimento, económico c demográfico.
A mobilização do sctor privado é imprescindível para o êxito de
tão· grande tarefa, conforme acentuou o Ministro do Interior. Nccessârio se tornam, ao mesmo tempo, medidas simplificadoras, sobretudo com a finalidade de evitar intermediários que encareçam o dinheiro destinado à construção de residências. O BNH pode funcionar
como banco de primeira linha cm numerosos casos, tal como em iniciativas de governos municipais, estaduais ou de cooperativas c outros órgãos fidedignos.
Acertado é o favorecimento das classes de menor poder aquisitivo, às quais, é preciso propiciar financiamento a longo prazo c sem
juros. Este é um problema social agudo, c que somente podcrã ser
atenuado dessa forma, desde que inexistc renda familiar para os cmpr~stimos nas bases aluais.
Ncssc·sctor, tipicamente social, o ideal, a meu ver, seria a ação
conjugada dos Municípios, Estados c União, para a qual, muitas vezes, poderia contribuir a empresa privada. Essa comunhão de esforços muito frutificaria, conforme sei, por experiência própria, desde
quando exerci o Governo do meu Estado.
Deve o Ministro do Interior examinar, também, o caso de pessoas de baixo rendimento c que adquiriram, hã muitos anos, casas financiadas pelo sistema habitacional c têm seus débitos multiplicados
pela corrcção monetária. Nilo raro, o comprador é aposentado ou
desempregado. Muitas as situações cm que se impõe o cancelamento
do débito, jâ tendo o mutuário pago muito além da quantia inicial c
nilo dispõe de meios para as prestações excessivamente majoradas,
havendo casos cm que ultrapassam toda a renda do mutuário. E, fi.
nnlmcntc, desejo aludir aos conjuntos residenciais existentes cm diversos Estados, para os quais é preciso encontrar solução urgente, de
forma a transformar cm proprietários seus moradores.

Sr. Presidente, sem demérito algum para esse aspecto extrema·
mente grave do problema, relativo às camadas desfavorecidas, parecc-me de suma importância facilitar, ao máximo, a aquisição de moradia própria por parte daqueles que integram a denominada classe
média. Possuir casa própria é da mâxima significação para qualquer
família, cuja estabilidade económica, e até emocional, muito depende disto. Vejo o assunto dirctamentc ligado à estabilidade políticosocial do Brasil c, infelizmente, tornou-se quase impraticâvcl a comO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra pra de residência, até mesmo por aqueles que silo situados entre os
melhores pagos, tal como se dâ com os servidores públicos. A corrcao nobre Senador Lourival Baptista.
çilo monctâria tem que ser limitada, ocorrendo, apenas, quando houO SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o ver reajuste salarial cm favor do mutuário. Do contrário, se torna
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ela instrumento de miséria e desespero, repercutindo, perigosamenSilo de grande importância as mudanças anunciadas pelo Minis- te, na realidade psico-social do País.
tro do Interior, MArio Andrcazza, na polftica habitacional, razilo pcNada mais justo c necessário do que ter casa própria, quando
la qual esperamos que elas se concretizem o mais rapidamente possível. Isso se tornarA mais filei! devido à forma unânime com que se nilo·se possui grande fortuna. Tornando-se isso impraticâvcl ou por
demais penoso, é permitir que instabilidade, insatisfação, angústia
aplaudiu, cm toda parte, o anúncio feito pelo Ministro, corresponc, até, desespero, aniquilem as estruturas sociais, com conseqUências
dendo, aliús, à expectativa de todos aqueles que o conhecem c sabem
as mais imprevisíveis a médio c longo prazo.
de seu dinumismo.
A obtcnçilo de empréstimo para construção ou aquisição de rc·
As transformações na polftica habitacional silo urgentes para o
fortalecimento du economia, especialmente após a cxtinçilo da de- sidí!ncia própria há de ser operação das mais simples c desburocratinúncia vazia, enfim, uma imposição social. E o silo, tamb~m. tendo zadas, sem a sucessão de intcrmediârios que a tudo encarecem. Paru
em vistu o ugmvamcnto da qucstilo social, sobretudo no tocante à isso, há amplas possibilidades, desde a utilização da rede bancâriu,
privudu ou estatal, até de cooperativas, sindicatos c outras entidades
uquisiçilo de casa própria, justo anseio de todo chefe de família.
Nilo compartilhamos da opiniilo daqueles que apedrejam o Pla- que congreguem os interessados. As próprias empresas construtoras
no Nacional de Habitação a cargo do BNH. Ao contrArio, entende- poderiam dur contribuição enorme, mediante garantiu oficial de emmos que muito se fez utruvés dele, notâvel sendo u contribuiçilo do préstimo pnru u construção de casa própria, conjugação de esforços
BNH pura u soluçilo de problemas du maior significuçilo pura os bra- c utiliznçilo de recursos os mais amplos, mus, sempre, com o mínimo
sileiros, t:•' como o de abastecimento d'âguu. No entanto, é tempo de intermediários que encareçam cxccssivumentc u operuçilo.

1368 Qulnla-relra J

:\1alo dt: 1979

DIÁRIO llO CONGRESSO NACIONAL (S<<io 11)

Nilo posso, Sr. Presidente, encerrar sem uma palavra sobre o
propósito do Ministro Mário Andreazza de extender o FGTS às populações rurais, O problema é mais complexo, mas nilo pode mais ficar sem soluçilo. O setor rural não mais pode ficar fora do Plano Nacional de Habitação, até mesmo no interesse dos grandes centros, para desestimulo ao êxodo rural e às migrações internas.
Conheço o Ministro do Interior e há muitos anos sua amizade
me honra. Sei de sua excepcional sensibilidade social, grande figura
humana que é, de grande capacidade de açilo. Nilo tenho dúvidas,
por isso, de que as transformações recentemente anunciadas logo se
tornarão realidade. A euforia criada pelas palavras do Ministro Mário Andreazza não resultará em decepção para ninguém, pois Sua
Excelência executará muito além do prometido, uma vez que sua capacidade de trabalho e de decisão é enorme.
Mais nos anima o fato de que o Ministro Andrcazza, para a • ~· .secução de seus propósitos, contará com o apoio unânime do Legislativo c, sem dúvida, de todos os segmentos envolvidos no assunto,
como por parte da empresa privada. Só nos resta formular votos para que as mudanças se concretizem, imediatamente, pois não temos
tempo a perder, mas, sim, a reconquistar, conforme com tanto empenho tem declarado o eminente Presidente João Baptista Figueiredo,
tão preocupado com a melhoria do bem-estar do povo brasileiro.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso,

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Antes de encerrar a
presente sesscro, a Prcsidênciu convoca uma st:ssào extraordinária u
realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 19, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 114, de 1979), que autoriza o Governo do Estado do
Piauí a elevar em CrS 11,628.414,00 (onze milhões, seiscentos c vinte e oito mil, quatrocentos c quatorze cruzeiros), o montante: de ~ua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 115,de 1979, da Comissão:
-de Constltulçio e Ju•tlça, pela constitucionalidade c juridici·
da de,

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 2U, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusjo de
seu Parecer n• 116, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Mourão (PR) a elevar cm CrS 139.083.153,30 (cento e trinta
e nove milhões, oitenta e três mil, cento e cinqUenta c: três cruzeiros c
trinta centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 117,dc 1979, da Comissão:
-de Constltulçio e Jostlça, pela constitucionalidade e juridicidadc,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) sessão.

Está encerrada a

(Levanta-se a sessão às 18 horas e20 minuros.)

ATA DA 55• SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDF:NCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalumc - José Guiomard - Evandro Carreira - Joilo Bosco - Raimundo Parente - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa Henrique de LaRocquc- José Sarncy- Alberto Silva- Bernardino Viana- Hclvídio Nunes- Almir Pinto -José Lins- Mauro
Bencvides - Agcnor Maria - Dinartc Mariz - Jessé Freire Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurcma - Marcos Freire - Nilo Coelho - Arnon de Mcllo - Luiz
Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João
Calmon- Moacyr Dalla -Amarai Peixoto - Nelson Carneiro Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró - Tancredo Neves - Franco Montoro - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Mendes Canalc - Pedro Pcdrossian - Saldanha Derzi Affonso Camarao- Leite Chaves- Evclflsio Vieira- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas- Pedro Simon- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de prcscnçn
acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores, Havendo número regimental declaro aberta a sessão,
Sobre a mesa, projeto de lei QUe será lido pelo Sr. !•-SecretArio.

E lido osegulnlt
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1979
J10nta o uiirlo mfnlmo de descontos para a Previdência
Social, e outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Fica o salário mínimo isento de desconto para a Previdência Social.
Art. 2• O valor equivalente às contribuições dos empregados
que percebem salário mínimo será recolhido ao INPS, por conta da
remuneração do capital decorrente da aplicação dos recursos do PJS
c do FGTS através da rede bancária.
Art. 3• O Poder Executivo regulamcntarfl o presente diploma
legal no prazo de noventa (90)dias.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrArio.

d'

Just!Rcaçilo
O presente projeto de lei visa a atingir um objetivo social da
mais alta valia, qual seja isentar do pagamento de contribuição à Previdência Social os trabalhadores que percebem salário mlnimo, ele
se destina a fazer face às despesas do trabalhador com alimentaçilo,
morudia, transporte, educação c higiene, c, portanto, o seu respectivo valor não pode c nem deve sofrer qualquer decréscimo, mesmo
que seja a titulo de Previdência Social.
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LEG/SLAÇ.~O l'ERT/NESTI:.'

l;u,· COMISSOES DE CONSTI!"UtÇ,J.O E
JUSTIÇA. DE Lf:.'GJSLAÇ.40 SOCIAL E DE
FI.\' A SÇAS.J

CONSTITUIÇÃO DA REPÜBLICA FEDERATIVA DO HR,\SIL
(Com as modilicações introduzidas pela Emenda Constiludonai

n• I, de 17 de outubro de 1969.)
TITULO III
Da Ordem Econõmlca e Social
Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os se·
guintcs direitos, a16m de outros que, nos termos da lei, visem à me·
lho ria de sua condição social:
O O lO o o o o o o o o o o 1 o O ooO o o o o ooooo o O o o • o O O O o o o o o o o I o o o o o o o ' ' ' I 0

O SR. PRESIDEI'iTE (Nilo Coelho) - O Projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento dos Projetas de Lei da
Câmara n•s 87, de 1978 (n• 2.897/76, na Casa de origem), que acres·
ccnta dispositivo à Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código
Nacional de Trânsito}, e 97, de 1978 (n• 3.391/77, na Casa de cri·
gcm}, que dâ a denominação de Deputado Ivan Ferreira do Amaral
a Rodovia BR-277, por terem recebido pareceres contrários, quanto
ao mérito, das comissões a que foram distribuídos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à

Parágrafo único. Nenhuma prestação de serviço de assistência
ou de brnctlcio compreendidos na Previdência Social será criada,
majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total.

..........................................................
LEI N• 3,807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Com as alterações introduzidas pela lcgislaçilo posterior.

Dispõe sobre a Lei Orainlca da Pre•ldêncla Social.
o o o I o o o o o O> o o o o o o o o'o o I o oo'oo o o o I O o o o o o o o o o o o o o o o o 0 ,

TITULO I
lntroduçio

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 19, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 114, de 1979}, que auto·
riza o Governo do Estado do Piauí a elevar cm
CrS I 1.628.414,00 (onze milhões, seiscentos c vinte c oito
mil, quatrocentos c quartoze cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 115, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

CAPITULO ONICO

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Art. 3• São excluídos do regime desta lei:
Os Srs. ·senadores que o aprovam permaneçam sentados.
I -os servidores civis c militares da Únião, dos Esta· (Pausa.)
dos, Municfpios c dos Territórios, bem como os das respec·
Aprovado.
tivas autarquias, que estiverem sujeitos a regimes próprios
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
de previdência;
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
II -os trabalhadores rurais, assim definidos na forma
da legislação própria.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 20, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 116, de 1979), que auto·
TITULO 11
riza a· Prefeitura Municipal d~ Campo Mourão (PR) a ele·
Dos SeJiuradoo, dos Dependentes e da lnscrlçiio
va~ cm CrS 139.083.153,30 (cento c trinta c nove milhões,
oitenta c três mil, cento c cinqUenta c três cruzeiros c trinta
CAPITULO I
centavos) o montante de sua dívida c~nsolidada, tendo
Dos Segurado•
PARECER, sob n• 117, de 1979, da Comissilo:
-de
Conotltulçilo e Juotlça, pela constitucionalidade c
Art. 5• São obrigutoriamcntc segurados, ressalvado
juridicidadc.
o disposto no urt. 3•:
I- os que trabalham, como empregados, no território
Em discussilo o projeto. (Pausa.)
nacional;
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votaçilo.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai il Comissilo de Redaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, reduções finais dos Projetes de Resolução n•s 19
e 20, de 1979, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
nilo houver objcçilo do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1•-Secretário.
(Pausa.)

São lidas as seguintes
PARECER N• 141, DE 1979
Da Comlssio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 19, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n• 19, de 1979, que autoriza o Governo do EStado do Piauí a elevar
cm Cr$ 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos c vinte c oito mil,
quatrocentos c quatorze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala' das Comissões, 2 de maio de 1979. - Adalb•••Q Sena Presidente- Dirceu Cardoso, Rélator __:Saldanha Derzl- Mende~ Canale.
ANEXO AO PARECER N• 141, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 19, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, c cu, - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979
Autoriza o Governo do EJtado do Plaui a elevar em
CrS ll.6Z8.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito
mil, quatrocentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada.
O Scnadó Federal resolve:
Art. I' 1':: o Governo do Estado do Piauí, nos termos do
art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizado a elevar cm Cr$ 11.62g.414,00 (onze milhões,
seiscentos c vinte e oito mil, quatrocentos c quatorze cruzeiro) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
empr~stimos, junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinados ao
financiamento dos serviços de construção de 6 (seis) Centros Sociais
Urbanos do tipo "C", nos Municípios de Tcrczina, Altos, Floriano,
Picos c Campo Maior, naquele Estado, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi·
cação.
PARECER N• 1•z. DE 1979
Da Comluio de redaçio
Redaçio Final do Projeto de Resoluçio n• ZO, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a rcdaçio final do Projeto de Resolução
n• 20, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Mourão (PR) a elevar cm Cr$ 139.083.153,30 (cento c trinta c nove
milhões, oitenta c três mil, cento c cinqUenta c três cruzeiros c trinta
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator- Saldanha Derzl - Mendes
C.analeL

Maio de 1979

ANEXO AO PARECER N• 142, DE 1979
Redaçio linal do Projeto de Resolução n• 20, de 1979.
Faço saber que, o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, c cu, - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão,
Estado do Paran,, a elevar em CrS 139.083.1~3,30 (cento e
trinta· e nove mllhiles, ollenla e três mll, cento e clnqüenta e
três cruzeiro• e trinta centavo•) o montante de sua di>lda
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1':: a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado
do Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outu·
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
CrS 139.083.153,30 (cento c trinta c nove milhões, oitenta e três mil,
cento c cinqUenta c três cruzeiros c 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 Paranâ S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado ao financiamento dos serviços de implantaçilo do
Programa CURA- Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada- naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As redaçõcs.finais lidas
viio à publicaçiio.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·
Secretário.

São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• IZO, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final
do Projeto de Resolução n• 19, de 1979.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1979. - Bernardino VIana.
REQUERIMENTO N• IZI, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução final
do Projeto de Resolução n• 20, de 1979.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1979. - Alfonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os requeri·
mentes, passa-se à apreciação das reduções finais anteriormente li·
das.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 19, de
1979. (Pausa.)
Niio havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau·
su.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se, agora, à apreciação da redução final do Projeto de Resolução n• 20, de 1979.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lu, declaro-u encerrada.
Em votação,
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Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
i\ matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 144, de 1978 (n• 4.696/78, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que altera dispositivos da Lei
n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da
profissão de Ti:cnico de Administração, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 96 c 97, de !979, das
Comissões:
- de Serviço Público Civil; c
- de Legislação Social.

-2Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara
n• 143, de 1978 (n• 5.725/78, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 69 c 70, de 1979, das
Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 38,
de 1972-Complcmcntar, do Senador Franco Montoro, que exclui das
inelegibilidades os casos de simples denúncia, modificando a alínea
"N", do inciso I, do art. I•, da Lei Complementar n• 5, de 29 de
abril de 1970, tendo
PARECER, sob n• 24, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidadc c, no mi:rito, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta.

-4. Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 2,
de 1979-DF, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Polícia
Militar do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s. 106 c 107, de 1979, das Comissões.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; c
- do Distrito Federal, favorável.

-5Discussão, em primeiro turno (apreciaçiio preliminar da consti·
tucionalidade c juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 16, de 1979, do Senador
Nelson Carneiro, que estabelece limite máximo pura a taxa de cor·
reção monetária em financiamentos de casa própria, quando o mutuário tiver renda mensal igual ou inferior a seis salários mlnimos,
tendo
PARECER, sob n• 86, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuri·
dicidade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estft encerrada u sessão.
(Lt•vama·.H' a se.uào às /8 horas e 45 mimuos.}
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVAN·
DRO CARREIRA NA SESSÃO DE 19-4-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICA·
DO POSTERIORMENTE:

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Presidente, Srs. Senadores:
Comemora-se hoje o Dia do lndio, um dia dedicado a essa figura extraordinária que se insere no painel etnográfico da Humanidade, à procura de uma interpretação, à procura de uma análise, de um
estudo sócio-antropológico si:rio que lhe dê um lugar merecido por
força não da caridade ou da piedade da sociedade antropófaga, con·
sumista, monetarista e imediatista, mas um lugar que lhe cabe por di·
reito, como repositório de toda uma experiência ultramilcnar que ele
sedimentara ao sabor de uma inspiração cósmica e nu~ca pretendera
se julgar a primeira e última coisa do Universo.
Num simples lançar d'olhos, numa observação, mesmo que de
soslaio, sobre as etnias indígenas, chegamos à conclusão indefectível
de que o índio iarnais pretendeu interpretar a sua posição no Uni ver·
so dentro de um comportamento egocêntrico. Ao contrário, ele sem·
pro compreendeu e entendeu que fazia parte de um complexo intrin·
cada, que teve uma origem divina, superior, impossível de ser enten·
dida nas suas causas primeiras, por um raciocínio elementar c cir·
cunscrito a recursos precários e finitos. Sempre compreendeu o índio
que era parte de um todo e, portanto, nunca insultou, nunca agrediu
a sua ambiê-ncia; sempre se procurou num ajuste e numa complementação, nunca tentando, através de uma parafernália e uma instrumentalização sofisticada, modificar o seu caldo de cultura. Vivendo
nas mais diversas regiões do Planeta, desde a Lapónia até a
Amazônia, essas t:Uiill$' nunca pretenderam agredir o meio. am·
bientc, possuidorcs.quc silo de uma consciência ecológica instintiva.
Pode-se mesmo afirmar que o índio possui um sexto sentido ecológico, que na Amazônia o amazonificou c que na Lapónia o hibernou. Essas etnias estilo pedindo, estilo solicitando e implorando uma
interpretação autêntica do seu posicionamento no grande painel do
que chamamos descnvolvimcntismo c progresso, estão ofcreccndp
uma cultura extraordinária que perdemos, mas que eles conservaram. Foram as etnias indígenas que, sobre um milagre, milagre ainda
a perquirir c a encontrar, permaneceram cm harmonia cósmica, cn·
quanto as nossas etnias, as etnias consumistas c dcscnvolvimcntistas
que acreditam no mercado, que acreditam na procura e na oferta, se
perderam nesta luta cntredevoradora, cm que cada ser se comporta
diante de outro como se fosse um inimigo em potencial.
Dentro de algumas dezenas de anos, se não formos haurir os conhecimentos sócio-antropológicos das culturas indígenas que ainda
restam e tirarmos dali proveito para uma reformulação no nosso
comportamento e nas nossas instituições sociais e urbanas, ·chegaremos, Sr. Presidente, a um estado policial c terrorista, cm que cada um
de nós só terá segurança se sairmos como verdadeiras falanges de
guerra, se sairmos em carros de combate, se os nossos filhos forem
para a aula guardados por pelotões de combate, porque o terrorismo
fatalmente se exacerbará se não encontrarmos um caminho na senda
da espiritualidade. E é isso que o índio nos oferece, i: essa espirituali·
zaçilo. Daí porque a sintonia profunda, hoje, entre~ Igreja Católica
Apostólica Romana e as etnias e culturas indígenas. Esta, a razão
por que nós, infelizmente, estamos empolgados, assoberbados e ce·
gos.
Nós estamos cegos, Srs. Senadores. Nós só pensamos nos lu·
cros, no pê de .meia, na caderneta de poupança; nós só ucreditamos
na burra de ouro, no brilhante escondido, capaz de comprar tudo.
Mas nilo se compra segurança, Sr. Presidente, não se comprará a se·
gurnnça de nossos netos, de nossos trinetos; eles viverão num clima
de horror, de terrorismo. Os nossos cadáveres se revolverão insepul·
tos de remorso pela nossa covardia, a covardia de não ter entendido,
nem compreendido, nem aprendido com u cultura indígena, o amor
4ue dcs têm dentro de sua comunidade, porque vivem felizes. Por
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que: o índio sorri com mais intensidade do que nós? Era preciso que
encontrássemos um aparelho dentro dessa tecnologia, dessa comunidade de inmumentalizução que tem a tecnologia moderna, um upa·
relho que mensurasse, que medisse, que computasse a alegria do
índio, do prazer que o índio tem quando faz uma refeição, enquanto
a nossa é correndo, em stress, acalmando a úlcera, porque precisamos fazer dinheiro para garantir o futuro. O futuro do índio estfi na
natureza. !; onde cstli também o nosso futuro que estamos agredindo, que nós agredimos nesta corrida desenfreada de afirmação ego·
cêntrica.
Quero homenagear o índio, dizendo à Nação que o índio não
precisa de piedade, o índio não precisa de caridade. O índio quer ofc·
reccr ist~a esses irmãos que enveredaram pelo caminho do antropofagismo, de um canibalismo autêntico, porque o índio, mesmo quando é canib,al, ele justifica o seu canibalismo que tem um sentido religioso, uma preocupação mística. Nós, não, nós devoramos, nas mcgalópoles, crianças, miles c seres inocentes, preocupados apenas cm
manter o nosso statu.r financeiro-económico.
O índio nos oferece hoje isto. Preservemos as culturas indígenas
que ainda restam e facilitemos a estas que estão sendo assediadas, a
essas que estão sendo ameaçadas. Permitamos que elas possam prosseguir c se reencontrar, porqucjli foram insultadas, já se acham maculadas; permitamos que clàs façam uma catarse, que elas façam
uma lavagem, uma limpeza, c reformem os seus primórdios c possam
assim, na sua experiência, permitindo a nossa observação, que colhamos frutos, que: colhamos experiências c ensinamentos para ajustar a
nossa sociedade que caminha erroneamente, Senhores. Estamos no
fim, a nossa sociedade se cntredevora, vivemos nos últimos instantes,
aproximamo-nos de uma nova Sodoma c Gomorra, de uma nova Babilónia. Estamos caminhando para o fim c só o índio, só a cultura
indígena í: que nos pode salvar, se soubermos aprender com ela, tirar
dela o que ela tem de mais sublime. Como é que o índio trata uma
criança? Como é que o índio escolhe seu dirigente? Como é que o
índio compreende c interpreta a propriedade? Por que não aprender?
Por que não entender o que o índio pode nos ensinar em termos medicamentosos, o que o índio pode nos ensinar cm termos espirituais?
Por que o lndio tem segurança e certeza de uma continuidade extraterrena, metabiológica, extra-humana? Onde está esta segurança do
índio? Por quê? Qual do ponto cósmico desta compreensão?
!; preciso; Sr. Presidente, Srs. Senadores, que permitamos ao
índio preservar sua cultura c devamos facilitar que essas culturas que
jâ foram insultadas se recuperem para que possamos aprendê-las.
Sr. Presidente, pretendo nesta hora cm que peço a atenção para
a cultura indígena, não com piedade, não para lhes oferecer caridade,
mas pelo que ela pode nos ofertar, pelo que ela pode nos ensinar, eu
não posso deixar também de denunciar, desta tribuna, neste dia memorável em que se comemora o Dia do lndio, o comportamento exacrado e execrando da corrupta FUNAI.
Sr. Presidente, leio o depoimento, de um Padre e aceito um rep·
to para discutir isto num tribunal digno, nilo num tribunal à Torquemada. O que a FUNAI faz com o índio é "picaretagem" é "pilantragem":

PE. IAS! APONTA CONTRADIÇl:lES NA ACÀO DA
FUNAI
BRASILIA (Sucursal)- As contradições de um órgão
como a FUNAI, que de um ludo se vê a serviço de um modelo dcsenvolvimcntista e de um sistema de ocupação da
Amazônia "abaixo de qualquer crítica" e, de outro, responsável pela assistência hs populações indígenas, vítimas desses mesmos modelo e sistema, foram apontadas pelo missionário Antônio lusi - ex-Secretário geral do Conselho
lndigenistn Missionário - como o maior entrave puro
qualquer pessoa que, de repente, se vê h frente de tão importante cargo".

Segundo o missionário, u FUNAI vive uma situaçi10
de ambigUidnde que uti! o momento só conseguiu criur anti~
palias, quando não aberta incompatibilidade, não só com
os agropccuaristus du Amazônia c com todos os que estão
de olho na terra do índio, mas até junto aos próprios indígenas, que passaram a ver o órgi!o como um inimigo camuflado, desconhecendo a FUNAI como tutora fiel que deveria ser do património deles.

Situaçiio Difícil
Ao fazer uma análise da herança recebida pelo atual
presidente da FUNAI, Adcmar Ribeiro da Silva, da administração passada, lasi afirma que a incompatibilidade do
órgão atingiu nesta última gestão ati: o relacionamento com
o Ministro do Interior "dados os dispautí:rios proferidos
pelo Sr. Rangel Reis no que se refere ao problema indíge·
na". Em suma, a FUNAI não conseguiu ter um relacionamento harmonioso c de proveito para os índios não só com
os demais órgãos do governo, especialmente com o INCRA
e DNER, mas também entre os diversos departamentos que
compõem a macrocefalia burocrlitica, que ocupa vários an·
dares do antigo edificío do Ministério do Interior.
lasi lembra, também, que como se nilo bastasse tudo
isso, a FUNAI se encontra envolvida cm tal onda de corrupção que só por um milagre conseguirá livrar-se de um
inquérito de alto nível para apurar inclusive os inquéritos já
realizados, mas inexplicavelmente arquivados, como, por
exemplo, o relacionado com a área indígena de Pimcntcl
Barbosa e outras mais. "A FUNAI constitui uma soma·
tória de problemas de ordem interna e externa dificilmente
encontrllvel num só órgão, a ponto de se poder dizer que
ela constitui, na melhor das hipóteses, em um órgão cm
bancarrota":

lndaaaiio
Diante deste quadro, missionários, técnicos indigenis·
tas, antropólogos, enfim, todos os que se preocupam com a
causa indígena se perguntam: "Conseguirá o Sr. Ademar
Ribeiro da Silva, com a sua boa vontade, otimismo e ca·
pacidade administrativa salvar do naufrágio o órgão que
lhe coube presidir?". Esta também é a pergunta que faz o
ex-Secretário-geral do CIMI, que vcl'(l,mantendo cantatas
freqUentes com o novo Presidente da FUNAI; qué declarou
recentemente estarem as portas do seu Gabinete abertas à
igreja, sem distincilcs.
"Esta í: uma interrogativa angustiante - diz lasi porque quem está perdendo é o índio. !; mister um ato de
confiança c de colaboração como o atual Presidente da FUNAI até que seus atos não contradigam suas palavras. Mas
de modo algum serli possível lançar mão da esfarrapada
desculpa do tipo "ele í: uma boa pessoa, mas mal assessorada", como se dizia a respeito do Generallsmarth de Araújo
Oliveira.''

Mentalidade Empresarial
lasi apontou ainda, entre os problemas internos que levaram a FUNAI a uma situação diflcil, "n um beco sem
salda", a mentalidade empresarial do órgão, que o transformou numa autarquia assistida pelo índio. "A FUNAI, no
invés de ser a tutora fiel do património ind!gena, 1: a d.elupi·
dudoru desse patrirnônio''. denuncia o missionúrio.
E prossegue: "A FUNAI, que deveria reverter u renda
indígena pura us comunidades que u produziu, uo contrúrio, a utiliza pura pagamento de funcionúrios, aluguel
dos lojas de arte indígena c pura outras finalidades, que so-
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mente um inquérito sério poderá descobrir. São milhões de
cruzeiros provenientes dos mais variados tipos de projetas
- bovinocultura, venda de rnadeim, arrendamento de tcrw
ras c pastagens, etc- que não revertem para os índios ma!'!
ti:m contribuído para que muitos funcionários do órgão
melhorem o seu swtus.
Entre os problemas de ordem interna, lasi aponta,
também, a complexa estrutura central, composta de inúmeros departamentos c assessorias, com dezenas de funções ai·
lamente remuneradas c desempenhadas por tecnocratas
desconhecedores da problemática indígena, quando não
visíveis inimigos dos índios. Em contrapartia, nunca a FUNAI contou com tão poucos homens no campo, não só nas
chefias dos postos indígenas como na tarefa de professores,
enfermeiros, médicos, scrtanistas, técnicos agrícolas, entre
outros profissionais realmente vitais para a sobrevivência
dos grupos indígenas.
Causas Externas
Entre os problemas de ordem externa, lasi aponta os
relacionados com as terras indígenas como fundam<\·
tais para o desgaste que atinge o órgão. "Pelo artigo 198 da
Constituição as terras habitadas tradicionalmente pelos
grupos indígenas pertencem ao domínio da União e são de
posse e uso exclusivo dos índios. Mas há centenas de
famílias em áreas indígenas, que ali entraram c permanc:ceram mediante contrato de arrendamento feito pela FUNAI.
Além disso. a própria FUNAI i: a maior usufrutuária
das terras indígenas através dos projetas nelas instalados. A
falta de demarcação de inúmeras reservas constitui ponto
de atrito que já rcsu.ltaram na morte do missionário Padre
Rodolfo Lukcinbcin c de !ndios.
Outro gravíssimo problema relacionado com as terras
indlgcnas ê o fornecimento de certidões negativas autorizando a implantação de projetas agropccuãrios nas áreas
dos índios, levando as populações a um verdadeiro genocídio. Como foi o caso dos Nambiquaras, no vale do Guaporê, cm Mato Grosso. O fornecimento de certidões negativas
-lembra lasi - alêm de ser um crime contra o patrimônio
da União, poderá levar os culpados a serem julgados por
uma açilo popular.
Sr. Presidente, a FUNAI ê caso de policia. Peço a administração do Senhor Presidente Figueiredo, que agora se inicia com
outra responsabilidade, que se faça uma revisão, mas revisão sêria,
profunda, c se liberte o !ndio das garras aduncas e rapaces da
FUNAI.
Era o quc,tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 19-4-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Para discutir o
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Falo cm meu nome pessoal. Nilo hâ o que discutir. Nilo podemos, de modo algum, permitir que a imunidade parlamentar seja
ferida no seu âmago. Acho que nilo há o que discutir. Nilo poderemos permitir, jamais, que um Senador da República vá às barras
de um tribunal. Só o povo pode julgá-lo, c nós, como representantes
do povo,
Nilo merece discussilo o assunto. Nilo podemos aceitar nem
consentir em dar permissão que um Parlamentar, seja ele quem for,
vã às barras de um tribunal.
Era o que cu tinha u dizer, Sr. Presidente.

ATA DA 41• SESSÀO, REALIZADA EM 19-4-79
(publicnda no DCN- Seçi\o 11 - de 20-4-79)

RETIFICAÇ/)ES
No Projeto de Resolução n• 15, de 1979, que suspende a execução do art. 166 da Lei n• 1.066, de 30 de dezembro de 1975, do município paulista de Chavantes, como conclusão do Parecer n• 68/79,
oa Comissão de Constituição e Justiça sobre o Oficio "S" n• 24, de
1978:
Na página 983, 2• coluna, na ementa do projeto,
Onde se li::
Suspende a execução do art. 166 da Lei n• 1.066/75, ...
Leia-se:
Suspende a execução do art, 166 da Lei n• 1.066, ...
Na mesma página e coluna, no artigo único do projeto,
Onde se li::
Artigo único. ... , nqs autos do Resurso Extraordinário
n• 89.500-5, do Estado de São Paulo, a execução do art. 166 da Lei
n• 10066f75, ...
Leia-se:
Artigo único. .... nos autos do Recurso Extraordinário
n• 89.500-5, do Estado de São Paulo, a execução do art. 166 da Lei
n• 1.066, ...

ATA DA 43 1 SESSÀO, REALIZADA EM 20-4-79
(Publicada no DCN- Seçi\o 11 -de 21-4-79)

RETIFJCAÇÃO
No texto do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979, apresentado pelo Sr. Senador Franco Montoro. que "dispõe sobre a transmis;ão, por emissoras de rádio e televisão vinculadas à União, de programas de debates sobre problemas brasileiros, e dá outras providências":
Na página 1035, I• coluna, no art. I• do projeto,
Onde se lê:
... controle direto da União, obrigatoriamente, ...
Leia-so:
... controle direto da União, deverão, obrigatoriamente, ...

ATA DA 44• SESSÀO, REALIZADA EM 23-4-79
(Publicada no DCN- Seçào 11 - de 24-4-7.9)

RETIFICAÇÃO
No Parecer n• 84/79, da Comissão de Educação c Cultura,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 97 f76 (n• 2.174-A, de 1976, na
Casa de origem), que "altera dispositivos da Lei n• 5.692, de II de
agosto de 1971, que fixa Diretrizcs e Bases para o Ensino de 1• c 2•
Graus":
Na página 1.072, 2• coluna, no item 6. do parecer,
Onde se lê:
6. Quanto à instituição da orientação educacional a Lei n•
5.692/71, em seu art. 10, qu·e o projeto suprime, diz: "Será ...
Leia-se:
6. Quanto à instituição da orientaçilo educ~tional a Lei
n• 5.692/71, em seu art. 10, que o projeto suprime, emdora restabeleça no art. 17, diz: Será ...
SECRETARIA-GERAL DA MESA
RESENHA DAS MATERIAS APRECIADAS
DE I' A 30 DE ABRIL DE 1979
(Art. 293, inciso 11, do Regimento Interno)
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I) Proposições desarqulvadas no• termos do ar!. 367, in
Realmento Interno:
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%\filo de 1979

do

mória do Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira, c dá outras
Providências. (Requerimento n• 106(79- Sessão: 27-4-79.)

Projeto de Resolução n• 51/76 - Senador Franco Mon
toro - institui o Museu Histórico do Senado Federal e determina
outras providências. (Requerimento n• 15/79- Sessilo: 3-4·79.)
Projeto de Resolução n• 53/76 - Senador Itamar Franco acrescenta alinea ao art. 407, do Regimento Interno do Sonado Federal. (Requerimento n• 32/19- Sessão: 3-4-79.)
.
Projeto de Lei do Senado n• 181/16- Senador Marcos Frctrc
- dispõe sobre a uniformização do salário mínimo em todo o País.
(Requerimento n• 61/79- Sessão: 3-3-79.)
. .
Projeto de Lei do Senado n• 301/78- Senador Orestes Quercta
- dispilc sobre a concessão de anistia aos cidadãos que sofreram
sanções determinadas pelos Atas Institucionais e Complementares, e
dá outras providências. (Requerimento n• 65/19- Sessão: 3-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 335/78- Senador Orestes Quércia
-altera a redaçilo de dispositivos da Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965, que instituiu o Código Eleitoral. (Requerimento n• 66/79 Sessão: 3-4-79.)
Indicação n• 4/75 - Senador Itamar Franco - sugere à Comissão de Constituição e Justiça proceder estudos no sentido de
esclarecer se pode o Governador do Distrito Federal ser convocado
para prestar esclarecimento sobre sua administração ao Plenário do
Senado Federal, ou, se for o caso, formular a correspondente proposição legislativa, tendo cm vista o que dispõe o § I' do art. 17 da
Constituição Federal. (Requerimento n• 34/79- Sessão: 4-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 153/77 - Senador Milton Cabral
- proíbe a captação antecipada de poupança popular, mediante
promessa de contraprcstaçilo cm bens, direitos ou serviços de
qualquer natureza. (Requerimento n• 67/79- Scssilo: 4-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 156(76- Senador Lázaro Barboza
- dâ nova rcdaçilo ao art. 492 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de l• de maio de 1943.
(Requerimento n• 68/79- Scssilo: 4-4-79.)
Indicação n• 2(75- Senador Itamar Franco -sugerindo à Comissão Diretora que institua, no Senado Federal, idêntico estágio
para Universitários, nos moldes do existente na Câmara dos Deputados. (Requerimento n• 33/79- Sessão: 4-4-79- Extraordinária.)
Projeto de Lei do Senado n• 299/77- Senador Lázaro Barboza
- dá nova rcdação ao art. 246 do Decreto-lei n' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal). (Requerimento n• 83/79 Sessão: 6-4-79.)
Projeto de Resolução n• 50/78- Senador Alexandre Costaextingue o Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo ato da Comissão
Dirctora n• 8, de 1976, c dá outras providências. (Requerimento n•
84/79- Sessão: 6-4-79.)

2) Propoolçéles cuja lramllaçio rol rejeitada pelo Plenário
(art. 368, § 1•, do Realmente Interno)

Projeto de Lei do Senado n• 220/75- Senador Paulo Guerradá nova redução ao art. 1• da Lei n• 5.969, de li de dezembro de
1973, que instituiu o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. (Requerimento n• 87 j79- Sessão: 19-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 58/75 - Senador Vasconcelos
Torres- regula a profissão de Sociélogo, c dá outras providências.
(Requerimento n• 88/79- Sessão: 19-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 131/75- Senador Vasconcelos
Torres - inclui a dona-de-casa entre os segurados facultativos da
Previdência Social. (Requerimento n• 89/79- Scssilo: 20-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 145/78 - Senador Jarbas Passarinho- altera os arts. 80 c Si da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de
1973, e dá outras providências. (Requerimento n• 90/79- Sessão:
23-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n• 236/78 - Senudor Nelson Carneiro- dispõe sobre os serviços de vigilünciu em nuvios, por vigias
portuários. (Requerimento n• 105/79- Sessão: 27-4-79.)
Projeto de Lei do Senado n' 246/76- Senador Lázaro Hurboza
dispõe sobre a construção, cm Brasília, de monumento cm me·

Projeto de Lei do Senado n• 20/78- Senador Ncy Braga- altera a redução do § 4• do art. 90 da Lei no 5.292, de 8 de junho de
1967. Sessão: 6-4-79.
Projeto de Lei da Câmara n•40j74 (n•430/71, na Casa de origem)- dispõe sobre o cancelamento de protesto nos titulas de crédito, e d~ outras providências. Scssilo: 24-4-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 192/66 (n• 3. 746/66, na Casa de
origem)- dispõe sobre a remessa de documentos gr~ficos c audiovisuais à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro c à Biblioteca da Câmara dos Deputados, cm Brasilia, c d~ outras providências. Sessão:
25-4-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 70/68 (n• 576/67, na Casa de origem)- altera a redução do art. 17 do Decreto n• 2.681, de 7 de dezembro de 1912, que regula a responsabilidade civil das estradas de
ferro. Sessão: 25-4-79.
Projeto de Decreto Legislativo n• 60/65 (n• 178/64, na Câmara
dos Deputados)- cria a Biblioteca do Congresso Nacional, c dá outras providências. Sessão: 25-4-79.
3) Proposições que prosseguem em tumltaçio por dellberaçílo do
Plenário (art. 368, § 1•, do Regimento !atemo)
Projeto de Decreto l-egislativo n• 5/77 (n• 287/66, na Câmara
dos Deputados)- mantém Ato do Tribunal de Contas da União denegatório de Registro do Contrato de Locação celebrado entre a Delegacia Regional do Imposto de Renda de Maceió, no Estado de
Alagoas, c o Senhor Joaquim Antônio de Castro. Sessão: 24-4-79.
Projeto de Decreto Legislativo n• 38/72 (no 86/72, na Câmara
dos Deputados)- dispõe sobre a designação do número de ordem
das Legislaturas. Sessão: 24-4-79.
4) Projetos aprovados e enviados ii Coml!l!ào de Redaçà()
Projeto de Lei do Senado n• 347/78- Senador Accioly Filhodá nova redução ao art. 51 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Sessão: 16-4-79.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• I09/78
(n• 1.964/76, na Casa de origem)- altera a rcdaçào do art, 126 do
Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a
organização da Administração Federal, estabelece dirctrizes para a
reforma administrativa, e dá outras providências". Sessão: 25-4-79.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 87175
- (n' 51/75, na Casa de origem)- dispõe sobre o registro de cmpresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. Sessão:
26-4-79.
Projeto de Resolução n• 15/79- Comissão de Constituição e
Justiça- suspende a execução do art. 166 da Lei n• 1.066, de 30 de
dezembro de 1975, do Municfpio Paulista de Chavantes. Scssào: 264-79 (Extraordinária).
Projeto de Li:i do Senado n• 1(79-DF- altera o efetivo de soldados PM da Polícia Militar do Distrito Federal, c dú outras providências. Sessâa: 27-4-79 !Extraordinária).
Projeto de Resoluçâo n• 18/79- Comissão de Constituição c
J ustiçu - suspende a execução do art. l' do Decreto n• 20.635, de
30-10-70 c o inciso II do§ I• do art. I5 da Lei n• 6.485, de 20-2-72, do
Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 27-4-79 (Extraordinária).
5) l'rojctos uprovudos e cnvludos ii Cúmaru dos Dcputudos '
Emendas do Scnudo ao Projeto de Lei du Cümuw no 82/77
(n• 2.497/76, nu Casa de origem)- disciplina o cuncclumcnto de
protesto de títulos cum biais, c dú outras providências. Scssrw: 2·4· 79.
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Projeto de Lei do Senado n• 279/77- Complcm.,ntar- Senador Franco Montara- estabelecendo que a remuneração dos vereadores nfto poderá ser inferior ao salúrio mínimo. Sessão: 2-4-79.

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cilmara n• 38/78
(n• 3.433/77. na Casa de origem)- dá nova redução aos arts. 35 c 36
da Lei n• 5.700, de I• de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma
c a apresentação dos símbolos nacionais. Sessão: IR-4-79.
6) Projetos aprovados e enviados ii promulgação
Projeto de Resolução n' 2/79 - Comissão de Economia autoriza o Governo do Estudo do Maranhão a elevar em
CrS 24.295.301,00 (vinte e quatro milhões, duzentos c noventa e
cinco mil, trezentos c um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 2-4-79.
Projeto de Resolução n' 6/79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos (SP) a elevar em
CrS 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos c sessenta c
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
1·4·79. (Extraordinãria).
Projeto de Resolução n' 7f79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar cm
Cr$ 101.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocentos e setenta e
nove mil, quinhentos c setenta cruzeiros e noYcnta e dois centavos) o
montante de ·sua dívida consolidada. Sessão: 18-4-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n• 8/79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar cm
Cr$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões c quinhentos mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 18·4·79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n' 9/79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e
cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sessão: 20-4-79.
Projeto de Resolução n' 10/79 - Comissão de Economia autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Santa CatarinaCODISC, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 1.567.367,68 (hum milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, trc·
zcntos c sessenta c sete cruzeiros c sessenta c oito centavos). Sessão:
20-4-79.
Projeto de Resolução n' li /79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a elevar em
CrS 165.171.734,00 (cento c sessenta c cinco milhões, cento c setenta
'e um mil, setecentos c trinta c quatro cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Sessão: 23-4-79.
Projeto de Resolução n' 12/79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevar em
CrS 3.586.131,16 (trezentos c oitenta c seis milhões, quinhentos e
oitenta c seis mil, cento c trinta c um cruzeiros, e dczc:sseis centavos)
o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-4-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n• 13 f79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhagaba (SP) a elevar
cm CrS 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e
trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Sessão: 24·4· 79 (Extraordinflria),
Projeto de Resolução n• 14/79 - Comissão de Economia autoriza a Prefeitura Municipal de Camaçari (BA) a elevar cm
CrS 63.800.000,00 (sessenta c três milhões c oitocentos mil cru·
zciros) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 26-4-79
(Extraordinflria).
7) Projelos aprovados e enviados ii san~ilo
Projeto de Lei da Câmara n' \2\, de 1977 (n' 3.062/76, na Casa
de origem)- altera disposições da Lei n' 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, c dli outras providências. Sessão: 5·4· 79.
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Projeto de Lei da Câmara n' 73/77 (n' 1.040/75, nu Casa de ori·
gem)- veda a exibição de cartaz cinematográfico que não seja criado, produzido' e impresso por brasileiro ou empresa brasilcira. Sessilo: 17·4-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 113(78 (n' 3.319/77. nu Casa de
origem), que introduz alteração na Lei n• 91, de 28 de agosto de
1935, que "determina regras pelas quais silo as sociedades declaradas de utilidade pública". Sessão: 25-4-79.
Projeto de Lei da Câmara n' 116/78 (n' 1.899/76, na Casa d•
origem) - dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Le1
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdi:nciu
Social). Sessão: 25·4-79.
Projeto de Lei da Câmara n' \42/78 (n' 5.726/78, na Casa de
origem) - de iniciativa do Senhor Presidente da República - cria
cargos em comissão c fixa valores de vencimentos do Grupo-Dirc·
ção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, c dá outras
providências. Sessão: 27-4-79.
8) Proposições aprovadas enviad~as ao arquim
Parecer n' 57 j79- Comissão de Constituição e Justiça- nega
a licença solicitada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,
através do Ofício n' 154/79, para o prosseguimento da Açilo Penal
Privada proposta por Aluizio Alves contra o Senador Dinarte
Mariz. Sessão: 19-4-79 (Extraordinária).
Parecer n• 113/79- Comissão de Constituição e Justiça- nega a licença solicitada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal
através do Oficio S/n' 5, de 1979 (n' 300/P. de 1979, na origem),
para prosseguimento da Ação Penal Privada n• 247-6, proposta pelo
Deputado Epitácio Cafeteira Afonso Pereira contra o Senador Ale·
xandre Alves Costa. Sessão: 25·4· 79 (Extraordinária).
Parecer n' 60/79- Comissão de Economia- conclui peJo arquivamento do Oficio n' S/3, de 1978, do Governador do Estado de
Pernambuco solicitando a retificação da Resolução n' 109/77, do
Senado Federal, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco
a realizar operação de crédito no valor de CrS 375.550.216,57 (trezentos c setenta e cinco milhões, quinhentos c cinqUenta mil, duzentos e dczesseis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos). Sessão:
26-4-79 (Extraordinária).
9) Projetos rejeitados e enviados ao arquivo
Projeto de Lei da Câmara n• 29/78 (n' 377/75, na Casa de
origem) - dã nova redaçilo ao art. 830, da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I• de maio de
\943. Sessão: 3-4-79.
Projeto de Lei da Câmara n' 17/76 (n' 75/75, na Casa de
origem) - acrescenta parágrafo ao art. 822, da Lei n' 5.869, de li
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Sessão: 4-4-79.
Projeto de Lei do Senado n' 271/77 - Senador Murilo Paraíso
- dispondo que os recursos de incentivo fiscal do Imposto de
Renda de pessoas jurídicas não destinada na declaração de rendas
sejam alocados ao Fundo de Investimentos do Nordeste- FINOR.
Sessão: 4-4· 79.
Projeto de Lei da Câmara n• 73/78 (n' 1.94J/76, na Casa de
origem), - dispõe sobre contagem de tempo de mandato e!etivo
para efeito de aposentadoria pelo INPS. Sessão: 4-4-79. (Extraor·
dinãriu).
Projeto de Lei do Senado n• 7/76-Compiementar- Senador
Itamar Franco - veda qualquer modificação nu Legislnçilo Eleitoral ati: um ano antes de eleições federais, estaduais ou municipais.
Sessão: 18-4-79.
Projeto de Lei do Senado n• 322/78-Comp\ementur Senador Vasconcelos Torres- altera a Lei Complementar n• 34, de
\978, que dispõe sobre casos de aposentadoria compulsória, no
Grupo-Diplomacia, Código D-300. Sessão: 18-4-79.
Projeto de Lei da Câmara n' 60/76 (n• 751/75. nu Casa de
origem) acrescenta parligrafo no art. \3 da Ld n• 5.890, de 8 de
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PrLljcto Jc Lei do Scn:tdo nll I JSj77-Cürnplcmcntar
Senador Orc>qt:s Quércia - introUuz ulteraç;1o na Lei Ct111lpk·
mcnt.tr n'·' 25, de 2 de julho de 1975, que "cstuhc!ccc critáio c limite"
para a !ixaçào du remuneração dos Vereadores". Scss~o: 17-4-79.

Projeto de Lei do Senado nY 37/79- Senador Nelson Carneiro
- dispõe sobre a prorrogaçilo de prazo para regularização de re·
gistro de Jornalista Profissional, nas condições do art. 10 do
Deereto·lei n• 972, de 17 de outubro de 1969. Sessão: 24-4-79.
11) Pr.ojetos arquivados nos termos do artigo 278 do Regimento
Interno
Projeto de Lei da Câmara n• 47 f78 (n' 704/75, na Casa de
origem), - obriga os ônibus de linhas intcrmunicipais c interesta·
duais a portarem estojo com medicamentos nos termos que men·
cio na, e dá outras providências. Sessão: 18-4·79.
Projeto de lei da Câmara n• 123/77 (n• 739/72. na Casa de
origem), - transforma os débitos dos estabelecimentos de ensino,
junto ao INPS, cm bolsas de estudo, e dâ outras providências.
Sessão: 20-4-79.
.
Projeto de Lei da Câmara n• 77 f77 (n• 335 f7S, na Casa de
origem), - isenta de custas os ates praticados no Juizado de Me·
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12) !\·1luérÍltl.'n'·ludu ao urquho (documcntn~t1o

in~.·omplctu J

Oficio n' 256/76- do Governador do Estado do Maranhilosolicitando autorização do Senado para que aquele Estado possa rea·
lizar operaçilo de empréstimo externo no valor deUS$ 1,700,000.00
(um milhilo e setecentos mil dólares americanos) para o nm que espe·
cifica. Sessão: 5·4-79.
13) Matéri•s pr<judicadas c enviadas ao arquivo
Projeto de lei do Senado n' 29/65- Senador Bezerra Netoeleva o valor do depósito prévio para o fim de recurso na Justiça do
Trabalho. Sessão: 2·4·79.
Projeto de Lei da Câmara n• 333/56 (n' 3.311/53, na Casa de
origem) - regula o casamento de cabos c soldados do Exército, es·
tendendo-lhes os benefícios do art. 102, alínea b, n' 3, do Estatuto
dos Militares (Decreto-lei n' 9.698, de 2 de setembro de 1946).
Sessão: 3·4·79.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA EDA MAIORIA
Líder
Jorbos Pouarinho

Vlca-Lider..

Luiz Viana (ARENA- 8A)

Aloysio Cho~•"
Jow. Lin~
Aderbal Juremo

lourivol Bopti11o (ARENA- SE)

Lomonto Junior

Moocyr Dollo

Murilo Badoro
Saldanha Deni

Nilo Coelho (ARENA- PE)

LIDERANÇA DO MOI E DA MINORIA

'l'· Vlce-Presldente

Gastoo MUller (ARENA- MT)

Lidar
Paulo Bronord

Oinarttt Mariz (ARENA- RN)

Vlca-Lideres

1 •·SecretGrlo

Henriqua Santillo

Alexandre Colto (ARENA- MA)

Humberto luuno

Jorge Koluma (ARENA - AC)
Benedito Canelai (ARENA- MT)
João Bo\Co (ARENA - AM)
Poucn Porto (ARENA- SE)

Mouro Benevides

Marcai Freire

Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Suplentes de Secretários

Titulares

Oir.tor, JoM Soare1 de Oli~ira Filho

I. Mondei Canele

Local. Are:~~o 11- Térreo
TelefOI)OSl 223·62.U •*22.5·850.5- Ramais 193 e 2.57

2. Jo&e Lin1

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

3. João BoKo
4, Vicente Vuolo
I. Evondro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mouro Benevide~

MO&
1. Marco• Freire
2. Humberto Luuno

COMISSÁO DE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15memb'"')

COMPOSIÇÁO

COMPOSIÇAO

Pre1idente1 Evelá1io Vieira
Vico·Presidente1 leite Choves

1, Panos Pbrto
2. Benedito Canelas
3. Podre P.dro11ion
4, Jo.. Uns

1, Evelósio Vieira
2. leito Choves
3.
Ricko

Jo••

Supltntes
ARENA
1. Jutohy MogolhOts
2. AHon1o Cornorgo
3. JoOo Colmon

MO&
I, Age no r Mario
2. Amoral Peixoto

Anistente1 Sónio Andrade Pel•oto- Romol307
ReuniOea1 Quor1aa·felrol, 6sl0100 horas
Locol1 Solo "Ruy Barbo1o"- Aneao 11- Romoh 621 e 716

COMISS.l.O DE ASSUNTOS REGIONAIS- \.:.AR)
(7 membros)

P111idtntt1 Htnrique dt La Rocque
1'·Vic..Pre•idtnt•, Aloysio Cho~1
2'-Vic.. Prolidentt, Hugo Ramos

COMPOSIÇÃO
Pre1idento• Jeue Fttire
Vice•Pre1idente: Lazoro Borboto
Titulares

Suplentes
ARENA
I, Lenolr Vergas
l. Henrique de La Rocque
2. Joóo Bo1Co
2. Helvldio Nunes
3. Almir Pinto
3. Jose Sorney
4, Milton Cobrai
4. Aloy•lo Chaves
.5. Aderbol Juremo
'· Bernardino Viana
6, Arnon de Mello
6. Murllo Bodaró
7, Moocyr Dollo
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MDB
I. Cunho limo
I. Hugo Romot
2. Tancredo NeWIS
2. leito Chovei
3. OiN:eu Cordo10
3. lazoro Borboza
Nel10n Carneiro
S. Paulo Bronard
6. Franco Montara

2. João 8o1Co

..

3. POIIOS POrto

Saldanha Oeni
5. Mfon10 Comorga
6. Murilo Bodaro
7. Benedito Ferreiro

I. Itamar Franco
2. lazaro Borbozo
3. Adalberto Seno
Mouro 8enevid11

..

••

Auhtente, Mario Htltno Sueno 8rand0o- Rarnol30'
Rounioe,, Ouorta•·leirol, tu 10~00 horo1
locah Solo "Clovis Bevilocquo"- Àne•o 11- Ramal ó23

Suplente1
ARENA
1, Jq~ Guiomord
2. Tar.o Outro
3. Bendito Canelas
4. Moocyr Dollo

MO&
I. Henrique Sontillo
2. Roberto Soturnino
3, Gilwan Rocha

Anittento1 Aonoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6e1: Quintos•feiros, 01 10,00 horol
Local, Solo "Ruy Barbosa"- Aneao 11- Romoi1 621 e 716

Tltulo,.,

COMPOSIÇÁO
Pre1id•nfe1 Mendu Canal•
Vlce·Prelldenlel Agenor Mario

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
( 11 membrot)

1. Jes&e Freire
Auistente, Carlos Guilherm• FonMCa- Ramal 676
Rouni6e11 Terças·f•iro1, as10100horas
locol1 Solo "Clóvis Bevilocquo" - Anoao 11- •amai 623

COMISSÁO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro1)

Titulares

Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplentes
ARENA
1, Raimundo Po,.nte
2. Alb.rto Silvo
3. Almir p;nto

Chefe1 Claudio Corlo1 Rodrigues Co1ta
Locah Anexo 11 - Térreo
Telefone, 225·850.5- Romai1301 e 313

Orestes Quercio

COMISS.l.O OE ECONOMIA- (CE)
(11 membro•)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Itamar Franco
Vice•Pre~denle: Roberfo Soturnino
Titular"

I. Arnon de MoUo
2. Sernordino Viana

..

3, Jo1elim

Jane Freire
S. Milton Cabral
6. Benedito Conelo1
7. luiz Cavalcante

I. Roberto Soturnino
2. Itamar Franco
3. Morco1 Frtire
Pedro Simon

..

Suplent111
ARENA
1. Helw1dio Nun11
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente \luolo

MOB
I. Jo1e Aicho
2. Oretlel Cuercio
3 Toncredo N1ve1

1378

Qulnt•·f~lr•

AniJtente1 Danl•l R•l• de Sou1a - Rall'lal67'
ReuniOft, Quarta5-felra•, 6• 10,30 hora•
Local, Sala "RUy Barba.a"- Anexa 11- Ramai1 621e 716

COMISSÀO OE EOUCAÇÀO ECULTURA- (CE C)
(9 membro•)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jal10n Barreto

MDB
1. Nelwn Carneiro
2. Marco• Freire

Ani•letlllt Daniel Rei• de Sou1a- Ramal675
R1unl61tt Quintas-feira•, 61 11t00horo•
Localt Solo "Cióvi1 Bevilócquo"- Anexo 11- Ramol623

COMPOSIÇÀO

Preddentet Ja6a Colman
Vic•Pmidenltt Jutahy Magalh6e•
Titulare•
1.
2.
3.
...
5.
6.

1. Adalberto Sena
2. Evelchio Vieira
3. Franco Montara
Aui~nltt

5ania Andrade P1lxoto- Ramal307
R•uniOtit Quinla5-fliras, àl10t00 horas
Local, Sala "CióVi1 Blvilócqua"- Anexo 11- Ramol623

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membro•)

1. Lul1 Cavalcante
2. Milton Cabral
3, Alberto Silva
... Arnon de Mello
1. Dirceu Cardo.a
2. Itamar Franco
3, H1nrique Sontillo

Supl1ntts
ARENA
1. AHan.a Comargo
2. Jo6o Calman
3. Mahy Mogalh6e1
MDB
1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturninc

Aulstentet Ronaldo Pacheco de OliYiiro- Romal306
Reuni6111 Quartas·flirol, à1 11100 heras
Locclt AntltO "B"- Sala ao lado do Gab, do Sr. Senador
Joõo BoKo- Ramal ..S..

COMISSÀO DE AEDAÇÀO- (CR)
(5 membro•)

Pmidenltt Cunha Uma
Vic•Prelidenltt Tancredo New1

1.
2,
3,
...
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.
1.
2.
3.
...
!5,
6.

Raimundo Parent.
Jo" Guiamard
Arnon de Mello
Lamanto Júnior
AHon10 Camarga
Vicente Vuolo
Alberto Sitva
Amaral Furlan
Jorg1 Kalume
Jutahy Magalh~
M1nde1 Canal•

Cunha Uma
Tancredo Ne.....
Roberto Sotumlno
Amoral Peixoto
P-dro Slman
Mauro Blnevidet

Suplente•
ARENA
1. Saldanha O.rzi
2. Mendes Cana5e
3. Henrique de La Rocque
... Jn.. Freire
5. JoMSamey
6. Milton Cabral

Prelidentt1 Dirceu C:ardo.a
Viu-Presidente, Adalber1o S.na

1. Tar10 Dutro
2. Saldanha Cerzi

Titular••
'

"'

l
l

!

1, t..nolr Vorga•
2. Helvldia Nune1
. JonH"I"
, M4ocyr Dalla
. He~rlque de La Rocque
, Aloyslo Chave•

~

Supl•nt••
AstENA
1. Jutohy Magalh6e1
2. Raimundo Parente
3. Jo6a Colmcn
... Benedito Canelo•

Supl1ntes
ARENA
I. Jo6o Cclman
2. Murilo Bodaró
3. Jo" Sorney
MOB
1. Hugo Ramo1

Prelidenlet Gilvan Rocha
Vice·PreJidente, H•nrique Santillo
TitulO rei
1.
2.
3.
...

Supl1nte1
ARENA
1. Saldanha Oen:i
2. Jorge Kolume
3. O.nedito Canelas

Lamonto Júnior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jc11 Guiomard

MDB
1. ,Ja11 Richa
2. Adolb1rta Sena

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santitlo
3. Jci.an Barreta

Aui1tenlet Carlo1Guilherme FoniiCa- Ramal676
Reuniões, Quin!Ol•feirol, àl 10130 horal
Lccalt Sala "Ruy 8crbasa"- Anexa 11- Ramai•621e 716

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membro•)

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(15 membro•)
COMPOSIÇÀO

PreUdenlet Tono Outra
l•·VIc•Prelld•nte, Saldanha O.rzl
2'·Vic•Prelld•nte1 Lamanta Júnior
Titularei
1, Tar10 Outro
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Cerzi
... Lomanto Júnior
5. M1ndt1 Canal•
6. Aderbal Juremo
7, Almlr Pinto
8, Lenoir Vorgos
9, Jo•• Sorney

Pre1iden111 Jorge l(alume
Ví(e•Presideni•J Mauro Benevid11
Suplentes
ARENA
1. Raimundo Par~nt1
2. Amoral Furlan
3. Jo" Guiomard

Titularei
1. Jorge Kalume
2. Lui1 Cavalcante

AIN•t•ntet Maria There1a Magalh611 Mo"o- Romol13,.
R1uni6est Qulntas·flira•, àl 12,00 horas
local1 Sala "CJóvi1 Bevilócquo"- Ane11o 11- Romal623

COMISSÀO DE LfGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS)
(9 membro•)
COMPOSIÇÀO
Pmidentt1 Helvldia Nunn
Vic•Prelldent11 t..nolr Yargas

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Titulare•

1. Dirceu Cordato
2. Adalberto S. no

Aui•tenlet AntOnio CÕrlas de Nog~lra- Romal675
Reuni6nt Qulnto5-flirat, 61 9130 horas
Local, Sala "Clóvis Bevllócqua"- ~xo 11- Ramal623

COMISSÀO DE SAÚDE - (CS)
(7 membro•)

COMPOSIÇAO

3. Mlnd11 Canal•

MOB
1. Paula Btouard
2. Marcos Freire
3. l.&b:aro Barba1o
4• .loMRicha

Asli•tenlet AntOnio Cario• de Noguttlra- Romal675
Reunillelt Quartal·feiral, 61 11t00 horas
Local, Sala "Ruy Barba10"- An•xo 11- Romal1621 e 716

Prelident11 Arnon de Mello
Vic•Pmid1nfet Albttrto Silva

COMPOSIÇÀO

Titulare•

MOB
1, MarCOl Fflifl
2. Mauro O.nevlde1
3, t..ite C:hOYII

Paula Brauard
Nel10n Carneiro
Itamar Franco
JoM Rlcha
Amoral Pel11ato
Toncrfilo Nl'tft

COMPOSIÇÀO

Titulare•
MDB
1. Marca• Freire
2. Gllvan Rocha

1.
2.
3,
...
5.
6.

197Q

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 mtmbro•)

Suplente•
ARENA
1. Jo.. Un1
2. Amon de Mil/o
3, Jorge Kalume
... Pedro Pedroulon

Jol:lo Colmon
Tono Outra
Jutahy Mogalh6es
AlayiÍO Chci .....
Aderbal Juremo
Jo.. Sarney

M•lod~
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Supl1ntn
ARENA
1. Alayslo C:ho"'
2. Aderbal Jur~mo
3. Ptdro Pedroulon
... H1nrlque de La Rocqu.
!5. Jo .. Gulomord
6. Lul1 Cavalcante

3. Murilo Sedara
... Benedito Ferreira

MOB
1. Cunha Lima
2. Jai10n Barreto

1. Moura Benevid11
2. Ag1nor Mario
3. Hugo Ramos

A11i1tente, Carlos Guilherme FaniKo- Romol676
Reuni6e11 Qvartal·feirol, 61 9J30 horas
Local, Sola "Ruy BarbolO"- Anuo 11 - Ramais 621 1 716

COMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl- (CSPC)
(7 m1mbro1)
COMPOSIÇÀO

Prelid•nt11 E"'ondro Con1ira
Vice•Pretldenf.t Humberto Lucena
Titulares
I. Raimundo Parente
2. Henrique de La Rocque
3. Bernor~ino Viana
ot. Alberto SU'IQ

I. Affon•o Camargo
2. Pedro Pedra\lian
3. Ad1rbal J11remo

Qulnra.rrlra 3
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MOB
1. Orlttet Qu•rclo
2. Eveldtia Vieira

1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lázaro !orboza

8) SERVIÇO OE C0Mr5S0ES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUERITO

Titularu
AREN.4.

Anlttente; S6nlo Andrade Peixoto- Romal307
Reunl6et; Qulntot·felral, cu9;30 horot
Local; Sola "Ruy Barbo•a"- Anexo U- Ramolt621 e 716

1. Benedito Femlra
2. VIcente Vuolo
3. Pedro Pedroulan
~. Affon10 Cornorgo

1. Pano• Pórto
2, Lomonto Júnior
3. Alberto Silvo

MOB
1. Evondro Carreira
2. Lazoro Barbo&a
3. Or11te1 Ou•rcio

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBliCAS- (CT)
{7 membrot)

1, Leite Chov11
2. Agenor Mor!o

COMPOSIÇÃO
Allilttnfot Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
ReuniOtsr Terçot•feirol, Ot10t00 horo1
Loco Ir S:~lo "Ruy Borboto"- Anexo 11- Romoil621 e 716

Pretldente; Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo

Vlce·Pre~idente;

SERVIÇO OE CC!!ISS0ES

Comlu6et Tempororio1
Chefe; Ruth de Souza Cattro
Local! Anuo 11- Terreo
Telefone; 22.5·8.505- Romal303
I) Comluóe1 Temporária• p::~ro Projeto• do Congreuo No·
clonai
2) Comiu6n Tempororio1 poro AprecioçOo de Veto1
3) Comlul!el E1pecioi1e de lnqu6rlto, e
o4) ComluOo Mi1to do Projeto de Lei Orçamet~torlo (art. 90
do Regimento Comum).
AUillentu de CominOelr Horoldo Pereira Fernond11 - Ro·
mol67~ 1 Alleu :le Oliveira- Romoló7o4l Cleido Mario B. F.
Cruz- Romol5981 Mouro Lop11 doSo- Ramol3l0; Lei lo
IAivat ferro Cotto- Ramal314.

fEJl.'~\~!ENTES

HOR!.R!O DAS REU!JIÕES DAS C0:-1ISSÕt:.S PC!t'·!J\~E:JTES DO SI::::r..oo !-'CDERloL

uo:>.,\s

TERÇA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV- N• 041

SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 1979

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 7, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.645, de 11 de dezembro de 1978, que "dispõe
sobre a cobrança da Dívida Ativa da União, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.645, de· li de dezembro de 1978,que
"dispõe sobre a cobrança da Dívida Ativa da União, e dã outras providências".
Senado Federal, 3 de maio de 1979.- Senador Luiz Viana. Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 56• SESSÃO, EM3 DE MAIO DE 1979
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
- N• 62/79 (n• 109/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei n• 2f79·CN, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira, allera o
DccrctO·lei n• 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outrus provi·
dências. (Projclo que se transformou na Lei n• 6.634, de 2·5·79.)
- N• 63/79 (n• 110/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei n• 3/79-CN, que altera a composição do Tribunal Regional
do Trabalho da 2• Região, cria cargos, c dá outras providê:ncias.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.635, de 2·5-79.)

De: agradecimt•nto de comunicação:
- N• 64/79 (n' 112f79, na origem), relativa i\ aprovação dos
Projetas de Decreto Legislativo n•s I, 2, c 3, de 1979-CN.
1.2.2- Pareceres
Rl!jt'TCtllt'S às .fegrümn matérias:

-Projeto de Decreto Legislativo n• lf79 (n• 125·B/7X, na
Cfumara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo cntrc o
Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da Rc·

pública do Peru sobre a instalação c funcionamento, na cidade de
Silo Paulo, de Escritório da Minero Peru Comercial.
-Projeto de Lei do Senado n• 1/79-DF, que altera o efetivo
de soldados PM da Policia Militar do Distrito Federal, c dá ou·
Iras providê:ncias. (Redação final.)
•
-Projeto de Resolução n• 18j79, que suspende a execução
do nrt. I• do Decreto n• 20.635, de 30·10· 70, c do inciso li do
§ 1•, do art. 15, da Lei n• 6.485, de 20·12·72, do Estado do Rio
Grande do Sul. (Redaçilo final.)
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da C:imara n'
H7 /75 (n• 51/75, na Casa de origem), que dispõe sobre o registro
de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de pro·
fissõcs. (Redução do vencido, pura o turno suplementar.)
-Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câmara n•
109/78 (n9 1.964/76, na Casa de origem), que altera a redução do
ar!. 126 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dis·
põe sobre a organização du Administração Federal, estabelece di·
retrizcs para a reforma administrativa, e dá outras providências.
(Redução do vencido, para o turno suplementar.)
-Projeto de Resolução n• 15/79, que suspende a execução
do ar!. 166 da Lei n• 1.066, dc30 de dezembro de 1975, do munici·
pio paulista de Chavantcs, (Redução final.)
1.2.3 - Expediente recebido
-Lista n'·' J, de 1979.
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1.2.4- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n• 92/79, de autoria do Sr.
Senador Mendes Canale, que modifica disposições da Lei n•
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos), da Lei n• 6.217, de30 de junho de 1975.
-Projeto de Lei do Senado n• 93/79, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que reabre o prazo para que segurados do INPS promovam a retificação de seu enquadramento.
1.2.5- Discursos do Expediente

1\hlo de 1979

salários mínimos. (Apreciação preliminar dn constitucionalidade
ejuridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
1.4- MAT!:RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO
DIA
-Reduções finais dos Projetas de Lei da Câmara n• 144/78
c Projeto de Lei do Senado n• 2/79-DF, constantes dos itens I e 4
da Ordem do Dia da presente sessilo. Aprovadas, nos termos dos
Requerimentos n•s 122 e 123, de 1979. A sançilo.
1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Exortação ao
SENADOR LOUR!VAL BAPT!S'rA -Carta recebida da
Secretaria de Estado do Vaticano, acusando recebimento de Partido oposicionista no sentido da conjugação de esforços para
cópia do discurso proferido por S. Ex• no Senado Federal, re- conter excessos que estariam sendo abrigados em movimentos reigistrando a exortação dirigida aos religiosos pelo Papa João vindicatórios legítimos, a fim de evitar o retrocesso político do
País.
Paulo II.
SENADOR ROBERTO SATURN!NO, como Líder SENADOR JORGE KALUME - Transcurso do aniverMovimentos grevistas eclodidos no País, como resultado da masário de nascimento do Marechal Rondon.
nutenção do modelo concentracionista da renda nacional.
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder - Dia
SENADOR LÁZARO BARBOZA - A inquietação social
do Taquígrafo.
que ora se verifica no País, como conseqOência da política salarial
SENADOR FRANCO MONTORO- Distorções que te· dos últimos anos. Considerações sobre o discurso proferido nu
riam ocorrido na política salarial nos últimos anos. Movimentos presente sessão pelo Senador Jarbas Passarinho.
grevistas que vêm ocorrendo em vários pontos do território
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Reafirmando con·
nacional.
ceitas emitidos na tribuna do Senado sobre a construção da
1.2.6- Comunicação da Liderança da ARENA na Câmara Usina Nuclear de Angra 11, tendo em vista correspondência rece·
bida do Presidente de Furnas 1obre o assunto.
dos Deputados
O SENADOR HENRIQUE SANT!LLO - Sugestão ao
-De substituição de membro em Comissão Mista do Con· Conselho Nacional de Petróleo quanto ao estabelecimento de
gresso Nacional.
outro critério delimitação de quotas de óleo diesel aos postos distribuidores das prefeituras municipais.
1.2.7- Aviso do Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planejumento da Presidência da República
!.6- COMUNICAÇÃO DA PRES!DENCIA
- N• 194/79, comunicando que poderá comparecer ao
Senado Federal no dia 24 do corrente, às quatorze horas e trinta
minutos, ocasião em que prestará aos Srs. Senadores as informações especificadas no Requerimento n• 78/79.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 144/78 (n• 4.696/78, na Casa
de origem), de iniciativa do Sonhar Presidente da República, que
altera dispositivos da Lei n•4.769, de 9 de setembro de 1965, que
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administra·
ção. Aprovado. AComissão de Redução.
-Projeto de Lei da Câmara n• 143/78 (n• 5.725/78, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 9• Região, e dã outras providências.
Aprovado, em segundo turno. À sanção.
-Projeto de Lei do Senado n• 38/72-Complementar, de
autoria do Sr. Senador Franco Montara, que exclui das inelegibilidades os casos de simples denúncia, modificando a alínea n,
do inciso "I", do art. 1•, da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril
de 1970. Aprovado o Substitutivo, ficando prejudicado o projeto,
após usar da palavra o Sr. Senador Pedro Simon. Ã Comissilo de
Redaçilo.
-Projeto de Lei do Senado n• 2/79-DF, que dispõe sobre as
promoções dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dã outras providências. AproYado, A Comissilo de Reduçilo.
-Projeto de Lei do Senndo n• 16/79, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que estabelece limite máximo para a
Taxa de Correção Monetária em financiamentos de casa própria,
quando o mutuário tiver renda mensnl igual ou inferior a seis

Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.7- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 57• SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1979
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Comunlcaçilo da Liderança da ARENA
-De substituição do Sr. Senador Teotônio Vilela, membro
titular das Comissões de Relações Exteriores e de Finanças, pelos
Srs. Senadores Aderbal Jurema e Mendes Canale, respecti·
vamente, pelo motivo que menciona.
2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n• 21/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Londrina (PR) a elevar em Cr~ 191.229.987,70, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissilo de
Redução.
-Projeto de Resolução n• 22/79, que autori1.a a Prefeitura
Municipal de Maringá (PR) a elevar em CrS 129.668.033,38, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de
Redaçilo.
2.4- MAT!:RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO
DIA
-Reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 21 c 22, de
1979, constuntes du Ordem do Dia da presente sessão. Apro>ud,us,
nos termos dos Requerimentos n•s 124 c 125/79. Ã promulgação.
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2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ,\NTERIOR
- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão de
2-5-79.
4- CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS- PRODASEN

-Edital da Concorrencia n• I /79.
5 - REGIMENTO DO COMITI:: DE IMPRENSA, RADIO E TELEVISÃO DO SENADO FEDERAI..

6-MESA DIRETORA
7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
H - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

ATA DA 56\1 SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1979
1\1 Sessão Legislativa Ordinária, da 9\1 Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, DINARTE MARIZ E ALEXANDRE COSTA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Raimundo Parente Aloysio Chaves -Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Jose Sarney- Alberto
Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto Jose Lins- Mauro Benevides - Dinarte Mariz- Jessé Freire Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Nilo
Coelho- Lourival Baptista- Passos Porto- Lomanto JúniorLuiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla.Franco Montara- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Mendes Canale- Evelãsio Vieira- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa
o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !'-Secretário procederá à leitura do Expediente.

f: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REP(JBUCA
Restituindo

autó~rafos

de Projetas de Leis sancionados:

N• 62/79 (n' 109/79, na origem), de 2 do corrente, referente ao
Projeto de Lei n' 2, de 1979-CN, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei n' 1.135, de 3 de dezembro de 1970. c dá
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.634, de
2-5-79).
N• 63/79 (n'' 110/79, na origem), de 2 do corrente, referente ao
Projeto de Lei n<' 3. de 1979-CN, que altera a composiçioo do Tribunal Regional do Trabalho da 2• RegiUo, cria cargos, e dü outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.635. de 2-5-79).
n~

ugrudeclmento de comunlcuçilo:

N' 64/79 (n'' 112/79, na origem), uc 2 <lo corrente, relativa ii
aprovaçfw dos Projt:tos de Dc~.:rcto Legislativo N9s 00 I, 002 c 003,
ue 1979-CN.

PARECERES
PARECERES N•S 143 E 144, DE 1979
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 01, de 1979
(n' 125-B, de 1978 - na Casa de origem), que "aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Peru sobre a Instalação e
Funcionamento, na Cidade de Siio Paulo, de um Escritório da
Minero Peru Comercial".

PARECER N' 143, DE 1979
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Amaral Peixoto.
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à
aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art. 44, inciso I.
da Constituição Federal, acompanhado de Exposição de Motivos do
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto de Acordo sobre a Instalação e Funcionamento, na cidade de
São Paulo, de um Escritório da Minero Peru Comercial.
Consoante os conhecimentos contidos na nota ministerial, "o
acordo foi concluido com o objetivo de agilizar o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Peru dos produtos a que se refere o Convenio
de Abastecimento a Medio Prazo, firmado em 5 de novembro de
1976".
.
O referido documento informa ainda que a Minero Peru Comercial Jica autorizada a colocar produtos minerais de procedência peruana c destinados ao Brasil no "Depósito Franco" a ser estabelecido nas cidades do Rio de Janeiro cjou de São Paulo, bem como realizar touas as atribuições e prerrogativas próprias da atividade comercial.
O presente acordo previ: em seu artigo VI que, "por um pcriodo
de seis (6) meses, a partir da entrnda em vigor deste Acordo, a Minero Peru Comercial poderá adquirir, com isenção dc impostos brasileiros. produtos industrializados, bens destinados à instalaçito doEseritório mencionado, sempre que os referidos bons sejam de l'abri~:açfto brasileira".
A título de reciprocidade, a República do Peru concederá auto·
rizaçrto para instaluçilo c funcionamento, cm Lima, d~: um Escritório
de pessoa jurídica brasilciru criada por lei, de naturcla ~,imilur ao que
foi inst:llado pdo governo do Peru cm território brasileiro, para 11 co·
mcrci:tlizuçrw, no Pc:ru, dos produtos objt:to do Conv~nio de Aha!'-tC·
~:imcnto, principalm~:ntc os agrícolas, milho c óleo Jc soja.
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As conseqUências de ordem politicn c econômicu são da maior
rdev[lnciu paru ambus as partes, pois, com o primeiro vinculo criado,
us oportunidades surgirão com maior freqUência, proporcionando ;1
colaboração mútua em novas !1reas de interesse comum com pcrspcc·
tivas ambiciosas para as duas Nações.
Caberá ao respectivo Ministério das Relações Exteriores dos
países .contratantes proceder à avaliação anual dos programas encetados, bem assim realizar os ajustes que forem necessários.
Ante o exposto c considerando terem sido resguardados os fundamentais interesses da economia nacional c o sentido da reciproci·
dade, opinamos pela aprovação do Texto, nu forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979.- Tarso Outra, Presi·
dente- Amaral Peixoto, Relator- Paulo Brossard -Mauro Benevides - Itamar Franco - Saldanha Derzi - Mendes Canale - Bernardino Vianna - Lomanto Junior - Pedro Pedrossian.
PARECER N• 144, DE 1979
Da Comissão de Minas e Energia
Relator: Senador Arnon de Mello
O Projeto de Decreto Legislativo, que vem a estudo, (: conscqUéncíado Acordo celebrado, no dia 5 de novembro de 1976, entre o
Presidente Ernesto Geísel e o Presidente Francisco Mondes Bermudez, a bordo do navio da Armada Peruana "Ucayali", fundeado no
rio Solimões, na linha de fronteira entre Brasil e Peru.
De acordo com o ltamaraty, o aludido acordo "foi concluído
com o objctivo de agilizar o intercâmbio comercial entre o Brasil c o
Peru, dos produtos a que se refere o Convi:nio de Abastecimento a
Mi:dío Prazo", firmado na mesma data.
A instalação de um Escritório da Minero Peru Comercial, cm
São Paulo, permitirá a colocação de produtos minerais de procedência peruana c destinados ao Brasil, no "Depósito Franco" a ser estubelecido no Rio de Janeiro efou em São Paulo. Poderá, ainda, celebrar contratos de compra-e-venda; receber e cobrar; outorgar poderes, iniciar e contestar açõesjudiciais, assim como realizar todas as
atribuições e prerrogativas próprias da atividude comercial.
Em rociprocidade, o Governo peruano permitirá o funcionamento, na cidade de Lima, de Escritório de pessoa jurídica do Brasil,
criado p'or lei c de natureza similar à do que será montado em nosso
Pais, mas com a finalidade de comercializar, no Peru, produtos agri~
colas como a soja e o milho.
O texto do Acordo foi submetido ao Congresso Nacional, na
forma do art. 44, inciso I, da Constituição Federal, sendo acompanhado de exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores.
O intercâmbio comercial entre os dois países vizinhos i: necessário e salutar. Interessa ao Brasil adquirir produtos de origem mineral, produzidos pelo Peru; conví:m a este adquirir produtos agrícolas
brasileiros, numa operação de trocas em que o objetivo comum é o
estreitamento dos laços de amizade, capaz de permitir o aprofundamento das bases do Pacto Amazõnico.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1979.- Alberto Silva, Presidente em exercício - Arnon de Mello, Relator- Lulz CavalcanteHenrique Santillo, com restrições - Alfonso Camargo.
PARECER N• 145, DE 1979
Da Comissão de Redaçilo
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senodo n• 01, de
1979-DF.
Relotor: Senador Soldanhn Derzl
A Comissão apresenta a redução finul do Projeto de Lei do Senado n• 01, de 1979-DF, que altera o efetivo de soldados PM da
Polfcia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1979.- Dirceu Cordoso, Presidente- Soldanho Dcrzl, Relator- Adalberto Seno- Mendes Cunole.
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ANEXO AO PARECER N• 145, DE 1979
Rcdoçiio final do Projeto de Lei do Senado n' 01, de
1979-DF, que altero o efctivo de soldodos PM do Policio Militar do Distrito Federal, e dó outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. I• O efetivo de Soldados PM da Polícia Militar do Distrito Federal de que trata o art. 2• da Lei n• 5.622, de I' de dezembro
de 1970, fica acrescido de 500 (quinhentos) homens.
Art. 2~' As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o
ano de 1979, correrão à conta do Governo Federal que complementará o Orçamento do Distrito Federal no valor correspondente.
Art. 3• Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PARECER N• 146, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redução final do Projeto do Resolução n• 18, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 18, de 1979, que suspende a execução do urt. I• do Decreto n•
20.635, de 30-10-70 e do inciso 11 do§ 1•, do art. 15, da lei n• 6.485,
de 20-12· 72, do Estado do Rio Grande do Sul.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1979.- Adalberto Sena, Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi - Mendes
Cnnale.
ANEXO AO PARECER N• 146, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resolução n' 18, do 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Suspende a execução do art. I• do Decreto n• 20.635, de
30-10-70, c do Inciso 11 do§ 1•, do art. 15, da Lei n' 6.485, de
20-12·72, do Estado do Rio Grande do Sul.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ll suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferido
cm 22 de abril de 1976, nos uutos do Recurso Extraordinúrio n•
H4.4HIJ, do Estado do Rio Grande do Sul, u execuçuo do art. I' do
Decreto n' 20.(135, de 30 de outubro de 1970 (no ucrcscentur, no§ 3•,
do url. 37, do J)ccreto n' 20.148, de 4 de fevereiro de 1970, o intiso
11) c do inciso 11 do§ 1•, do art. 15, du Lei n' 6.485, de 20 de delembro de 1972, ambos duquclc Estudo.
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PARECER N•l47, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redaçilo do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 87, de
1975 (n• Sl/75, na Casa de origem).
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n•
87, de 1975 (n• 51/75, na Casa de origem), que dispõe sobre o
registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de pro·
fissõcs.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- Saldanha Derzi- Mendes
Canale.
ANEXO AO PARECER N• 147, DE 1979
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 87, de
1975 (n' 51/75, na Casa de origem).
Substitua·se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O registro de empresas c a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas
profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros.
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 148, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de
1978 (n' 1.964/76, na Casa de origem).
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a rcdação do vencido, para o turno suple·
mcntar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n•I09, de 1978 (n• 1.964/76, na Casa de origem), que altera are·
dação do art. 126 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967,
que "dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabe·
Ieee diretrizes para a reforma administrativa, c dá outras providên·
cias".
Sala das Comissões, 2 de maio de 1979.- Dirceu Cardoso, Pre·
sidcnte - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena - Saldanha
Derzl.
ANEXO AO PARECER N• 148, DE 1979
Redaçiio do vencido, para o turno suplementar, do Subs·
titutlvo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de
1978 (n• 1.964/76, na Casa de origem).
Substitua.se o Projeto pelo seguinte:
Altero a redaçilo dos arts. 126 e 127 do Decreto-lei
nY 200, de 25 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a orgn·
nlzuçiio do Admlnlstraçi\o Federo!, estubelece dlretrlzes puro
u rcformu udministrntivu, e diÍ outrus providêncius".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 126 do Decreto·lei n•200, de 25 de fevereiro de
1967, p:1ssa :1 vigorar com a seguinte redução:
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"Art. 126. As compras, obras e serviços efetuar·se.ão
com estrita observância do principio da licituçlio.
§ 19 A licitação só será dispensada nos casos pn:vistos neste Decreto-lei.
~ 2•

fõ dispensável a licitação:
n) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem
ou calamidade pública;
b) quando sua realização comprometer a segurança
nacional, a juizo do Presidente da República;
c) quando não acudirem interessados à licitação ante·
rior, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
d) na aquisição de materiais, equipamentos ou gônc·
rosque só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivos, bem como na contratação de serviços com profissionais ou firmas que possuam
singular competência c especifica habilidade para o rcspec·
tive desempenho;
e) nu aquisição de obras de arte c objetos históricos;
f) nas transações que envolvam exclusivamente órgãos
da administração direta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público ou portadores de contrato de concessão de serviço público;
g) na aquisição ou arrendamento de imóveis destinados ao Serviço Público;
h) nos casos de emergência, caracterizada a urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens ou
equipamentos;
i) nas compras ou execução de obras c serviços de pequeno vulto, entendidos como tal os que envolverem importância inferior a 5 (cinco) vezes, no caso de compras e
serviços, c a 50 (cinqUenta) vezes, no caso de obras, o maior
valor de referência vigente no País.
§ 3• O ato de dispensa de licitação, na forma prevista
pelas alíneas d e e deste artigo, deverá ser acompanhado de
parecer ou de laudo prévios acerca da oportunidade c conveniéncia da respectiva aquisição ou contratação.

§ 4• A utilização da faculdade contida na alínea h do
§ 2• deccrá ser imediatamente objeto de justificação à auto-

ridade superior, que julgará do acerto da medida e, s, for o
caso, promoverá a responsabilidade do funcionário.

~ 5• Sempre que' razões técnicas ou administrativas
determinarem o fracionamcnto da aquisição,,da obra ou do
serviço, em duas ou mais partes, será escolhida a modalida·
de de licitação que regeria sua totalidade."
Art. 29 A expressão .. o valor do maior salário mínimo mensal"
constante dos parágrafos 5• e 6• do art. 127 do Decreto·lei n• 200, de
25 de fevereiro de 1967, fica substituída, nos referidos preceitos, pela
seguinte "o maior valor de referência vigente no Pais".
Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data· de sua publicuçuo.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER N•l49, DE 1979
Da Comissão de Redaçilo
Redaçilo final do Projeto de Resoluçilo n• IS, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresento u redução final do Projeto de Resolução
n• 15, de 1979, que suspendeu execução do art. 166 da Lei n• 1.066,
de 30 de dezembro de 1975, do município paulista de Chuvantcs.
Sala das Comissões, 2 de muio de 1979.- Adulberto Senu, Presidente- Dirceu Curdoso, Relutar- Suldanhu Derzi.
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ANEXO AO PARECER N•l49, DE 1979
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• IS, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituição, c eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Suspende a execução do art. 166 da Lei n• 1.066, de 30
de dezembro de 1975, do município paulista de Chovontcs.

l

O Senado Federal resolve:
Artigo único. !! suspenso, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 23 de agosto de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário n•
89.520-5, do Estado de São Paulo, a execução do art. 166 da Lei
n• l.Q66, de 30 de dezembro de 1975, do Município de Chavantes,
Estado de São Paulo.

l

EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA N•03, DE 1979
EM 3/5/79
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Comunicação de Elelçilo e Posse de Mesa Diretoro:
-da Câmara Municipal de Belém- AL;
-da Câmara Municipal de Pão de Açúcar- AL;
-da Câmara Municipal de Penedo- AL;
-da Câmara Municipal de Alcobaça- BA;
-da Câmara Municipal de Aramarih- BA;
-da Câmara Municipal de Corrcntina- BA;
-da Câmara Municipal de Elisio Medrado- BA;
-da Câmara Municipal de haeté- BA;
-da Câmora Municipal de hapcbi- BA;
-da Câmara Municipal de Jaguarari- BA;
-da Câmara Municipal de Jaguaripc- BA;
-da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora -

. i
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BA;

j

-da Câmara Municipal de Maragogipe- BA;
-da Câmara Municipal de Monte Santo- BA;
-da Câmara Municipal de Nazaré- BA;
-da Câmara Municipal de Porto Seguro- BA;
-da Câmara Municipal de São Francisco do Conde- BA;
-da Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália- BA;
-da Câmara Municipal de Santa Ini:s- BA;
-da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória- BA;
- da Câmora Municipol de Santo Amaro- BA;
-c' a Câmora Municipal de Ubotã- BA;
-do Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar- Câmara
dos Deputados- DF;
-da Câmara Municipal de Alegre- ES;
-da Câmara Municipal de Almas- GO;
-da Câmara Municipal de Cristalina- GO;
-da Câmara Municipal de Dois lrmilos- GO;
-do Câmara Municipal de Monte Alegre de Goiás- GO;
-da Câmara Municipal de Campos Gerais- MG;
-da Câmara Municipal de Curvclo- MG;
-da Câmara Municipal de Frei lnoci:ncio- MG;
-da Câmara Municipal de Novu Lima- MG;
-da Câmara Municipal de Bragança- PA;
-da Câmara Municipal de Breves- PA;
-da Câmara Municipal de haituba- PA;
-da Câmara Municipal deJuriti- PA;
-da Câmara Municipal de Mocajuba- PA;
-da Câmara Municipal de Paula Freitas- PR;
- da Câmara Municipal de Ta pira- PR;
-da Câmara Municipal deCorrentes- PE;
-da Câmara Municipal de Petrolina- PE;

~
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-da Câmara Municipal de Bom Jesus do llabapoana- RJ;
-da Câmara Municipal de Laje do Muriaé- RJ;
-da Câmara Municipal de Miguel Pereira- RJ;
-da Câmara Municipal de Pirai- RJ;
-da Câmara Municipal de Volta Redonda- RJ;
-da Câmara Municipal de Cruzeta- RN;
-da Câmara Municipal de Nova Cruz- RN;
-da Câmara Municipal de Erechim- RS;
-da Câmara Municipal de lgaraçú do Ti etê- SP.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1''·
Secretário.
São lidos os seguintt•s

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1979
Modifica disposições da Lei n• 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), da Lei nv 6.217,
de 30 de junho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os prazos a que se refere o art. 28 da lei n• 5.6S2. de 21
de julho de 197 I, com as modificações constantes do art.

111

du Lei

n• 6.217, de 30 de junho de 1975, ficam prorrogados pelo pcriodo de
6 (seis) meses. dentro do qual os partidos politicas poderão realizar
suas convenções munícipais, estaduais c nacionais.
Arl. 2• As aluais Comissões Executivas responderão pela dircção dos respectivos partidos ali: a eleição dos novos dirigentes par·
tidários, prevista nas convenções a que se: refere o artigo nY 28 da lei
n'' 5.682.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua publicação.
Justificaçào
SUo por demais conhecidas e relevantes as razões que indicum a

necessidade de permitir aos partidos maior tempo c flexibilidade de
daws para que se reúnam suas convenções. A rigor, não scjusti!ica a
rculizaçào simultânea de convenções cm todo o País, tornando compulsória para os partidos as datas fixadas em lei, sendo de melhor ai·
vitrc qur.:, dentro do prazo considerado, cada ag'rcmiaçUo marque os
dias para suas convt!nçõcs, que se ujush:m às suus convcni~ncius internus, guurdudus as disposições da lei que rege 01 espécie. Ademais,
scriu totalmente destituído ·de sentido promover-se a rc•dizaçr10 dr.:
r.:ventos que exigem grande mobilizuçUo c gasros, quando todos cstr10

com suas atenções voltadas pura reorganizaçuo do quadro purtidúrio, cuja rcformulaçUo virá utcnder aos imperativos dot hora prr.:scntr.:.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1979. -Mendes Canulc.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 5.682 ·DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgâ11ica dos Partido.\· Politico.\·,

CAPITULO 11

Das Com•ençat•J

t•

dos Dirt•túrio.\' do.1· Partido.1·

Art. 2S. As Convenções Municipais, Rr.:gionais c Nm:ionuis,
para clr.:içào dos Dirctórios Municipuis, Regionais c Nacionais !.los
Partidos Políticos, rr.:ulizar-sc-Uo rcspcctivumcntc no tr.:rcciro dom)n·
gu do mês de janeiro, no quarto domingo do m~s de março c no
quarto domingo do mês de abril dos anos dr.: unidade final ímpar,
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LEI N• 6.217- DE 30 DE JUNHO DE 1975
Introdu: alterações no art. 28 e no item 11 do art. 55 da
Lei n• 5.682, de 21 dejullw de 1971 (Lei Orgânica dos Parti·
dos Políticos).
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. I' O art. 28 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgilnica dos Partidos Políticos), alterado pela Lei n• 6.196, de 19 de
dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 28 -As Convenções Municipais, Regionais c
Nacionais, para a eleição dos Diretórios Municipais, Re·
gionais e Nacionais dos Partidos Políticos, realizar-se-ão,
respectivamente, no segundo domingo de julho, no quarto
domingo de agosto e no terceiro domingo de setembro dos
anos de unidade final ímpar."
Arl 2'' O item ll,doart. 55.daLcin• 5.682,de21 dejulhode
1971, passa a vigorar com a seguinte redução:
Art. 55.
11 -O Diretório Regional, de 21 (vinte e um) a 45
quarenta e cinco) membros."
Art. :l• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 do junho de 1975; 154• da Independência e 87• da
República. ERNESTO GEISEL- Armando Falcão
(À Comís.1·ão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1979
Reabre o prazo para que segurados do INPS promovam
a retificação de seu enquadramento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os atuais segurados do INPS que devem contribuir
sobre salário-base e que não foram enquadrados na Classe correspondente ao seu tempo de Jiliação, nos termos do artigo li da Lei
no 6.332, de 18 de maio de 1976, poderão requerer retificação de en·
quadramento, no prazo de cento e vinte dias da promulgação desta
lei.
Parilgrafo único. O Ministêrio da Previdência e Assistência
Social promoverá ampla divulgação da faculdade referida neste arti·
go, especialmente atravês dos órgãos arrecadadores de contribuições
previdenciárias, fornecendo aos segurados ou seus prepostos ins·
truções a respeito.
Art. 2• Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
J ustineaçio
O presente projeto reabre o prazo para que segurados do INPS
promovam a retificação de seu enquadramento.
A Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, permitiu que os trabalha·
dores autõnomos contribuíssem paru u Previdência Social em função
de seu tempo de serviço atê o limite máximo de 20 vezes o maior salário mínimo, a partir de 25 anos de atividade.
Essa legislação, todavia, entrando em vigor imediatamente, não
permitiu que muitos autónomos passassem a contribuir sobre
salário-base mais elevado, no caso dos que já possuíam maior tempo
de serviço.
.Ê verdade que, posteriormente, a Lei no 6.332, de 1976, discipli·
nau n matéria nestes termos:
"Art. li. Os atuuis segurados cuja contribuiçi\o deve
incidir sobre escala de sullario-busc e que, com o advento da
Lei n• 5.M90, de Mde junho de 1973, não foram enquadrados
na clnssc correspondente a seu tempo de filiação, podcrlao
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requerer a retificação de enquadramento, no prazo de 90
(noventa) dias da promulgação desta lei."
Esta norma legal também não produziu os efeitos desejados cm
virtude da vastidão territorial do País e da falta de eficiente divulgação de seus termos, do que resultou que grande parte de segurados
não pôde valer-se da faculdade por ela concedida. São inúmeros os
pedidos e reclamações de interessados nessas condições.
Daí o presente projeto que, além de reabrir o questionado prazo
por cento e vinte dias determina expressamente que o Ministério da
Previdência e Assistência Social promova ampla divulgação da faculdade nele disciplinada, "especialmente atravês dos órgãos arrecadadores de contribuições previdenciárias, fornecendo aos segurados ou
seus prepostos instruções a respeito".
Sala das Sessões, 3 de maio de 1979. - Franco Montoro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetas lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em 3 de dezembro do ano passado, já ao fim da Sessão Legislativa, tive a oportunidade de ocupar a tribuna desta Casa com um discurso destinado a registrar o pronunciamento de Sua Santidade o
Papa João Paulo II, no dia 25 de novembro daquele ano, aosreligio·
sos de todo o mundo, ao receber os superiores gerais das principais
ordens e congregações da Igreja: Beneditinos, Dominicanos, Jesuítas
c Franciscanos, no qual os advertiu de que atitudes progressistas no
Plano Social e Político são para os mesmos "inoportunas e negativas
e causam por si mesmas novas injustiças". Permiti-me, então, reproduzir uma das afirmações do Sumo Pontífice de que "os religiosos,
cm lugar de participarem de atividades de radicalismo social e poli·
tico, devem preocupar-se mais cm levar vida de oração. Sem a:, ordens religiosas. sem a vida santificada, através dos votos de castidade, pobreza c obediência, a Igreja não seria ela mesma".
Naquela oportunidade fui honrado com apartes dos nobres co·
legas, Senadores Benedito Ferreira e Leite Chaves, que enriqueceram
o meu pronunciamento e deram bem a medida da repercussão das
pulavras e das atitudes de João Paulo II.
O discurso que então comentei era dirigido aos religiosos bem
como outros pronunciamentos de Sua Santidade indicam que o novo
Chefe Supremo da Igreja, sem negar a palavra de seus antecessores,
está promovendo o restabelecimento das fontes autênticas do cristianismo.
Mais me convenço disso, porque, tendo encaminhado à Sua
Santidade o discurso que proferi desta Tribuna, logo depois, recebo
da Secretaria de Estado do Vaticano, carta através da qual o Papa
João Paulo II acusa o seu recebimento.
Penso ser importante que se incorpore aos nossos Anais o texto
dessa carta que muito me comoveu desde que alusiva ao pronuncia·
menta que proferi nesta Casa, do qual Sua Santidade tomou conhecimento conforme me i: cientificado.
·
A cartu a que me refiro é a seguinte:
Vaticano, 5 de abril de 1979
N. 13.528
Exm• Senhor
Senador Lourival Baptista
Senado Federal em Brasília
70.000 - Brasília, DF
Excelentíssimo Senhor Senador,
Tenho a honra de significar-lhe que o Santo Padre
Joi1o Paulo II viu com apreço o gesto de Vossa Excelência,
enviando-lhe, com a sua carta datada de 2 de fevereiro de

J3HH Sc!xtu-relraa 4

lliÁRIO no CONGilESSO

1979, o texto de um discurso que pronunciou no Senado
Federal de Brasília, congratulando-se com Sua Santidade
pela clciçiio c formulando votos pelos bons frutos espirituais do Seu ministério de Pastor universal da Igreja.
Confiou-me o Sumo Pontífice a incumbi:ncia de ser intérprete junto de Vossa Exccli:ncia da Sua gratidão profunda; ao mesmo tempo, também dos Seus votos, por quê o
Altíssimo favoreça sempre a sua pessoa com seus dons c
com as bênçãos celestiais.
Aproveito esta oportunidade para afirmar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideraçiio. Mon..,nhor Gui..,ppe Caprio, Secretário Substituto da Secretaria de Estado de Sua Santidade.
Essa tarefa ganhou dimensão extraordinária durante a visita f:!JC
Sua Santidade realizou ao México para, na cidade de Puebla, presidir
a abertura da 3• Reuniiio do Conselho Episcopal Latino-Americano.
A síntese da orientaçiio de João Paulo II aos participantes da 3•
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, cm Pucbla,
pode ser expressa nas tri:s seguintes proposições;
-no campo da doutrina, a transmissão da verdade sobre Jesus
Cristo, centro da evangelizaçiio e conteúdo essencial dessa verdade;
-no campo da açiio social, a reiteração do compromisso da
igreja com os pobres, objeto permanente do amor do Papa, da Igreja
e dos Cristii0s;
-no campo político, a substituiçiio corajosa da "teologia da libertação" pela libertação através do Evangelho, restabelecendo a
nítida concepção cristã da libertaçiio.
Num mundo tão cheio de dúvida, hesitações e desengano, apregação do Papa João Paulo II no México foi um momento alto, grave
c glorioso da igreja de Cristo.
Corajoso1mentc, o Sumo Pontífice reiterou conceitos, critérios c
práticas, de modo a fazer com que, de acordo com a palavra do
Evangelho, a igreja cumpra, nos campos espiritual e social, a sua verdadeira Missiío.
O Sr. Jorge Knlume (ARENA - AC) - Permite V. Ex• um
upa rte'?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com muito prazer, eminente Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Knlume (ARENA- AC)- Quero participardessas palavras de elogio a Sua Santidade o Papa Joiio Paulo II, Chefe
Supremo da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, dizer que sou admirador deste Papa, pela conduta que vem adotando, pela maneira com
que vem conduzindo a grande nau de Siio Pedro. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) -Agradeço a
V. E.x• pelo uparte que muito honra este pronunciamento que faço nu

tarde de hoje.
Seria inconccbivol que o documento final de Pucbla, quaisquer
que sejam us interpretações u qUt: se preste, nt1o viesse rcllctir lid·
mente a oricntaçno de Sua Santidud!! sobre a cvangclizuçilo c sobre
Cristo que liberta o homem. Como havia declarado Joflo Paulo i I no
discurso dc inauguruçào da reunião de Pucbla, "qualquer sil~ncio,
esquecimento, mutilação ou accntuaçr10 inadequada da integridade o
mistério de Jesus Cristo, que se afustc da fé da Igreja, nf10 pode ser
contcüdo vúlidn da evangelização".
Foi essa verdade, manifestada por Sua Santidade, que acabou
pcrmc:ando as dcclanu;l>cs de Pucbla, sobretudo na parte n:fcrcnlt: :1
cv:UJgcliz:u.;itu c promoçtto humana. Só se juslil'ica, portanto, dizer
que Ll que Pucbla fez, essencialmente, nào foi scniw apn:scntar a ver-
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da<ie Je Jesus Cristo, da Igreja c do Homem. A verdade que confere a
tod:t pessoa humana a dignidade de filho de Deus c irmào de todos
os honH.:ns, e de uma Igreja a que cube evangelizar, crente nu c!icácia
do valor da comunhão c da participação, e na esperança que alimcnt<~ c fort01lece o homem, é o seu caminho cm dircçâo a Deus.
Cnbc lembrar que, quando cm 14 de fevereiro, tive a insigne
honra de ser recebido cm audiéncia por Sua Santidade o Papa João
Paulo II. logo após o encerramento da Rcuníiio de Puebla, ar.rmou
Sua Santidade, em clara referência às recomendações de Puebla, que
''só ror meio do Evangelho estará o homem cm condição de libertarse",
A aprovaçiio dos documentos do Pucbla por Sua Santidade, só
podcri~ confirmar essa interpretação do seu conteúdo, que é d1.: uma
mensagem cuja justificação se fundamcntu nu palavra, na vida c na
doação de Cristo, que se baseia na justiça, nu liberdade c que se reafirma que o Cristianismo c o marxismo são irreconciliáveis.
E com conliunça, c muis do que confiança é com certeza, que
aguardamos que produzam frutos as inspiradas exortações do grande Papa que Deus ofereceu aos homens dos dias atuaís, c as vt:rdudcs
essenciais incluidas nos documentos de Puebla, endossadas per Sua
Santid:tdc, o Papa Joiio Paulo II.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavru ao
nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisiio do orador.)- Sr. Presidente, S"'· Congrt:ssistas:
Sem aquela cloqüénciu dos oradores que ornam esta Casa c sem
a solenidade das palavras que se assemelham às catedrais enlutecida<
pelos tempos- numa afirmaçiio de Rui Barbosa - resolvi ocupar
esta tribuna, ncstu tarde, por um dever ditado pela minha consciência, c muito mais, por um dever de gratidão, para relembrar, com alguma antecedência, a data cm que o Marechal Rondon completaria
mais um aniversário. Esta data, por um dever de gratidão do Brasil a
um de seus grandes filhos, i: destinada à arma das comunicações, dai
ele ser considerado o patrono do Exército Nacional e no mundo civil,
o símbolo das comunicações.
Sr. Prosidentc, Srs. Senadores, homens da envergudura ou da estirpe de Rondon -nascido no lugarejo distante da Amazônia, no
povoado de Mimoso, cm 5 de maio de !865- quem naquela época,
ao nascer aquele humilde brasileiro, pensaria que algum dia ele representaria uma das células mater da nacionalidade? O destino o
conduziu para os grandes 'reitos c, como reconhecimento, Rondon
hoje é comemorado em todo o solo pátrio, e, por que nt10 dizer'!, no
mundo inteiro, no qual ele é o símbolo dus comunicaçõ~:s, porque
quando as coisas eram difíceis, quundo nt10 huvhltcrupéutica sequer
pum o paludismo, quundo nfio huviu vuradouros ou picadüt.:s na selva indi:1 du Amazónia, Rondon, cumprindo a su~1 destinaç~o, atendendo ao amor pútrio, atendendo ü preocupação dos nossos governantes, como Deodoro c Flori ano, os quais se prcocup;tnltll na integridade do solo pátrio, Rondon recebeu a sagruda missão de intc·
grar o Urusil, através de rede telegráfica ou através dc fios tclep:rüficm, ou, como disseram os indígenas, "da língua de Rondon".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sinto-me, posso di;,.cr, profundarn~.:ntc r.:mudon:tdll cm rt.:cordar alguns fdtos dessc gntndc hrasilciro,
que é um exemplo para a gcruçiio de hoje c a gcraçi10 do futuro. n:~
ponsúvcl pelos destinos deste imenso Pais contincnwl.
Gostmi;t de, nesta oportunidade, relembrar alguns tópicus do
seu grande biógrafo, Ihutdcira Duarte, quando afirmara que:
"Riscando dos mapas a palavra 'Dcsconhcddo'; liqUidando velhos ódios entre os índins c os brancos: cnsinahdo
:ws brasileiros ;1 verdade suhrc as n.:gii'lL'S ignorada.; tiL'
Mato Grosso ao Amazonas; cnrriginUo os erros tb l'.CI.l)~l';t

tia que arrcmlí:unos; estabclcccmlo a

comuni~ot~,·i'w

cntrr

M11lu de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO:\AI.(S<·ç~o III

todos os pontos do nosso território; melhorando a defesa
das nossas fronteiras, construindo sempre, sem dcscunso, u
grandeza maior para a Pátria, Rondam ofereceu cinqUenta
anos de vida ao Brasil, com o pensamento único de aumcn~
tar c fortalecer o nosso patrimõnio material e moral."
E muis:
"Abriu a ciência um campo enorme de verificações c
descobertas; a indústria, todas as riquezas de florestas sccu~
lares. Soube coroar sua atividade estendendo o telegráfico, que os Pareeis chamam língua de Mariano, em homenagem ao seu grande amigo, entre pontos extremos da sua pú~
tria que ligou por uma gigantesca estrada de rodagem."

no

Rondon fez a ligação do extremo-oeste de todo o Mato Grosso;
foi ao Acre obedecendo ordens do grande Aronso Pena, o qual, naquela ocasiõo, ao perguntar-lhe se era possível fazer a ligação do antigo Território do Acre com o resto do Brasil, Rondon com aquela
conduta que lhe era peculiar, de patriota, cheio de civismo
respondeu-lhe: "Para ser possível, basta querer!"
E a ligação foi feita, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
E Rondon, com seus intrépidos companheiros, fez a ligação tdcgráflcu construindo cerca de 5.544,783 km, incluindo nesse trabalho,
tarnbêm, a do seu antecessor, a quem serviu, o grande Major Carnci·
ro. E o Exército brasileiro, ao reverenciar essa figura impoluta de
Rondon, considerando-o seu Patrono, o Patrono da Arma das Comunicaçllt:s, contribuiu para um grande reconhecimento e ati: como
exemplo para todos nós, embora uma figura ímpar como a de Rondon não tivesse trubalhado pensando em honrarias, porque de mr.:smo dizia: "Eu apenas cumpro com o meu dever".
E é por isto, Sr. Pn:sidente, que me encontro nesta tribuna: para
relembrar essa figura ímpar de patriota que dignificou a nossu Pútria
c engrandeceu o mundo. O próprio Theodoro Roosevelt, quando
numa viugcm de estudo ao Brasil, em que teve por companheiro o
Marechal Cflndido Mariano da Silva Rondon, ao retornar à sua terra, num preito de reconhecimento, dizia aquele grande c saudoso
Pre.'iitlentc, aquela figura do mundo, qUt: as Américas possuem dois
grandes monumentos, dignos de serem conhecidos por todo o mundo: a abertura do Canal do Panamá e a construção de linhas telegráficas nos sertões brasileiros, que Rondon levou a deito, Que belela
Ue depoimtnto que, se engrandeceu Rondon, muito mais dignilicou a
quem o pronunciou.

Mas, Sr. Presitientt.:, eu quero me congratular com o Congresso
Nacional, com o Governo brasileiro, c, muito especialmente, com n
Exército N;tcional, por ter como Patrono uma figura de escol, uma
figura ímpar como a de Cándido Mariano da Silva Rondon.
Foram homens como este, Sr. Presidcntt.: e Srs. Sr.:nadorcs, que
Uignificar;tm o Brasil; foram homens como estes que escreveram.
~om suor c sacrifício. a História da nossa Pátria.
Er:1 o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Jarbas Passarinho. como Lidt.:r.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Lider.
pronuncia l) seguinte discurso. Sem revisrw do omdor.)- Sr. Prr.:sidentc. apen;tS para 11111<1 brt.:Ve I.!Omunic;tÇftO é que peço :1 p~davra a
v. b•
Hoje~ J de maio. Três dt: maio de IS23 marl.!ou a in~tal;u;i'w da
PrinH:ira t\sscrnhléht Conslituinte hrasilt.:ira: ct:ssa data serviu dc in~·
pir:1~o·rw ans talJUÍ~rafos brasileirm, rt:unidos em S~o Pau ln. cm 11)5 I.
p11ra considt:rarern-na cnmn a data que idcnti!ic~t o trahalho mcritllrin da Taquigrafia L'om essa cnmcmnracrw de :'lmhito nacinnaL
O mt:u t1hje1ivu ~ rc~istrar esta data dt: hlljc. Sr. PrcsiJcnlc c Srs.
"icnadnrt:s, f:t/L'lldP um hrt:ve l:lllllCnt[lrio sobre a Suh!'el.!rctaria de
r:tqtlit~r:dia dtl SL·nadn , . L.dcral.
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Quando aqui cheguei, tive a oportunidade: de visitar a Subsccrct<lriu. t.: Jc vcrific<u como os trabalhos eram organizudos; c embora <Ji·
guns de nós sejamos capazes de dar mais trabalho à Taquigralia do
que outros, nu verdade esse apanhado taquigráfico i: essencial não
apenas para garantir uma colocação isenta e neutra duquilo que se
diz nesta Casa, como, fundamentalmente, para servir de repositório
histórico, porque amanhã os historiadores vão se servir desse trabalho preliminar, que se traduz nos Anais da Casa, para levantarem a
história do prilprio Senado Federal.
Ê um trabalho anónimo, um trabalho cm equipe, cujo desdobramento talvez nem todos os parlamentares acompanham ou tenham
acompanhado, para verificar a precisão com que ele se realiza, o zelo, o devotamento que i: demonstrado continuamente pelo trabalho
dos taquígrafos do Senado Federal. Quantas vezes, à noite, tivemos
oportunidade de receber um telefonema da área da Taquigrafia, com
dúvidas a respeito de uma expressão ou perguntando se não desejávamos fazer uma revisão imediata do discurso. Às oito, nove horas
da noite, isso tem acontecido, c o trabalho tem sido feito por uma
equipe que apresenta uma variedade entre os seus componentes mui·
to interessante de ser analisada.
Temos na Taquigrafia professores, estudantes universitários e,
por uma circunstância muito especial do momento, posso citar um
membro da Academia Brasiliense de Letras, de que V. Ex•, Sr. Presidente, também é membro perpétuo, como cu próprio. Alan Viggiano
é urn dos integrantes da Taquigrafia que honra as Letras dosta Casa e
quc pcrten~.:e, como nós, àquela Academia.
AFsim, temos estudantes, professores, mães e pais de fumíliu.
que aqui sr.: encontrum e que ttm realizado, ao longo desses unos. um
trabalho rt:almente admir~vel em que nós, como oradores, nas ses·
sões muitas vezes agitadas desta Casa, temos a garantiu da reprodução fid dos nossos pronunciamentos.
Quantas vezes tivemos debates em que dizíamos ao nosso con~
tc.:ndor que as notas taquigrúlicas seriam sulicientes para o esclarecimento das dúvidas'! E quantas vezes afirmativas feitas no cnlo1 dt.: um
debate, ou negativas de uma determinada expressão foram, em segui·
da, comprovadas pelus notas taquigrâlicas a que recorremos?
E há mcsmll ocasiões em que o próprio apanhamento taquigrá~
fico é insulkientc, e 01 Taquigrafia recorre ils fitas gravadas para tirar
as dúvidas, exatamente para poder manter este respeito, esta credibilidade que merece de nós a homenagem que hoje estou prestando cm
nome da minha Bancada.
O Sr. Muuro Benevides (MDB- CE)- Permile V. Ex• um
>tparte'!
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PAÍ- Ouço com
rrazcr o nobre Scnudor pelo Ccarâ.
O Sr. Muuro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador J"rbas
Passarinho, desejava associar a S;mcada do Movimento Dc:mocráti~o Brusileiro u esta homenugem que V. Ex• presta, nu tarde: d.: hoje,
aos taquígrafos brasileiros c, de forma particular, aos taquígrafos do
Senado Fcdcral. Não t~m sido poucas as oportunidades cm que nos
~ possível aferir do cxcelente trabalho levado a i:'fcito pelos taquígrafos desta Casa Legislativa c, por natural t::\tensão, da Cúmara dos
Deputados. Ainda ontem, quando cumpria a honrúsa delegação quo
me fui confr.:rida pelo Pn:sidr.:ntc Luiz Viana, de discorrer sobre u pt:r·
~o na \idade inconfundívcl de José de Alencar, busqut:i, nos Anuis d;t
C:"trnara. pronundamentos da maior significaçfto da IU\Ta tiaqut:lt: c~
L'ritor, parlamentar de brilho indiscutível. Na Lt:gislatura pas!lada,
!hlllf;ldo com a dt.:signaçfto para falar a respeito do ct:ntenúrio do
~audosu Scn~tUor Tomús Pompeu de Sou;'a Brasil, - ll Scnadur
Pumpcu.- plldc, mais uma vc1., vr.:rilicar que era incstimúvd ~~ co!a~~nra~,·:lll prcstad.t relos l<tquí!~rafos du St:nadl' Federa! :tlli~lúria r<trlamL·ntar brasileira. l.:u, que . . cmrrc fut um lwmt:m Jll l.c!!i~lativu,
'tlldtl d:t e:·tllli!r;: ,\luniL'ip;t! da minha ~·idade e, da A~~cmhl~id Lc:•i,Jali\·a. dtl ll!eU f.'~Lhltl, .llllJi f'lldL' l'I1Cllllll">lf CS1L' ,'>l~l'\i.;11 ;lfHI!l!llrí!·
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do, cm que proJissionais compett.:ntcs contribuem, sem dúvida algu·
ma, com o seu esforço c dedicação para o melhor registro dos f;ttos
ligados ao Parlamento do nosso País.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
a V. Ex• o aparte que me dá de solidariedade c estou certo de que,
muitas outras vezes, a ARENA cM DB estarão solidários cm muitos
pontos de vista.
V. Ex• mesmo, hoje, foi vitima de uma pequenina insinuação,
quando, cm se servindo dessas notas taquigrálicas. fizera um elogio a
José de Alencar ontem, especialmente porque ele era arredio aos convites do Imperador e, sobretudo, ao beija-mão, c atribuíram já, a
V. Ex•, segundas intenções nessa citação, que cu sei que foi feita com
a maior isenção e sem nenhuma malícia.
Isso, também, nobre Senador Mauro Benevides, faz parte da
nossa vida c a única coisa que talvez a taquigrafia ainda não faça, c
haverá momento cm que talvez venha a fazê-lo, ê reproduzir o estilo
do teatrólogo ou das peças de teatro, cm que ela abriria parênteses
paru dizer: ironia, com ironia, ou então, com riso irónico; enfim, tcntaf descrever a reação fisionómica do orador. Isso ainda não se faz,
mas cm compensação o que verificamos é que inclusive a imprensa
brasileira, que cobre esta Casa, c eu me referi ao Senado porque, naturalmente, na Câmara haverá quem esteja saudando o dia de hoje,
esta imprensa se serve fundamentalmente das notas taquigrálicas, a
tal ponto que a pressão sobre a Mesa é de tal ordem que se solicita,
por antecipação, o documento antes da revisão, o que, às vezes, leva
a alguma desvantagem e o que, às vezes, imputa à Taquigrafia culpas

que não devem ser a ela imputadas no todo, porque as notas não foram ainda revisadas.
Não-somente os jornalistas políticos, mas também verificamos
outro aspecto importante que caracteriza o trabalho que a Taquigrafia faz é a reprodução das nossas intervenções cm plenário, pelo rádio, pela radiodifusão, especialmente pela Vo: do Brasil.
Sr. Presidente, a minha comunicação seria breve, breve nu medida ex atamento contrária do que deve ser o mérito a ser saudado, curta por antagonismo à grandeza das missões que aqui são realizadas
por esse serviço a que todos nós recorremos. E a mim me pareceu que
não deveríamos deixar passar em silêncio a data de hoje, c já agora
com a solidariedade da Bancada do MDB, através da palavra do
Líder Mauro Bcnevidcs, quero congratular-me com a Subsecretaria
de Taquigrafia da Casa pelo excelente papel que desempenha c pela
qualidade do trabalho que realiza, sem o qual evidentemente a ressonância dos nossos pontos de vista, dos nossos debates c das nossas
aspirações seria muito menor do que i: hoje. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- A Mesa se associa às justas palavras e considerações do eminente Líder, Senador Jarbas Passarinho.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário.

E lida a seguinte
OFICION•I04j79

Brasllia, 3 de maio de 1979.

A Sua Excelência
Senhor Senador Luiz Viana Filho
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor
Deputado Wildy Viana para integrar, em substituição ao Senhor Deputado Ossian Araripe, a Comissão Mista incumbida de estudo e pu-

.I

rc!..:er sobre u Proposta de Emenda it Constituição nv 32, de 197H-CN,
que "altera a redução do artigo 205 da Constituição Federal".
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço.
- Deputado Nelson Marchellm, Líder da ARENA.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Será feita a substituição
solicitada.
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. !•·Secretário.

E lido o seguinte
AVISO N• 194/79
Em 2 de maio de 1979
A Sua Excelência o Senhor
Senador Luiz Viana Filho
Dignissimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Rer.ro-me ao expediente de 26 de abril último, no qual V. Ex•
faz comunicação sobre minha convocação para prestar informações
a essa Casa do Congresso, e solicita marcação de data e hora para
comparecimento.
A propósito, tenho a honra de informar a V. Ex• que poderei
comparecer ao Senado Federal com aquela finalidade, no próximo
dia 24 de maio, às 14:30 horas, ocasião cm que prestarei aos Senhores
Senadores as informações especificadas no Requerimento n• 78, de
1979.
ValhoRmc do ensejo para renovar a V. Ext os meus protestos de
elevada estima e consideração.- Mário Henrique Simonsen, Ministro Chefe da Secretaria de Planejamcnto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O aviso que vem de ser
lido vai à publicação.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Evandro Carreira- Agcnor Maria- Milton Cabral - Marcos Freire - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
- Jutahy Magalhães- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancrcdo
Neves- Amaral Furlan- Lázaro Barboza- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian -Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Ri·
cha - Leite Chaves - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está linda a hora do Ex·
pedientc.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câ·
mara n• 144, de 1978 (n• 4.696/78, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera
dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, que
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Admi·
nistraçào, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 96 e 97, de
1979, das Comissões:
- de Serviço Público Clvll; c
- de Leglslaçio Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira diScuti-lo, declaro-a encerraaa.
Em votaçilO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdaçüo.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana\- Hcm 2:
Discussão. cm segundo turno, do Projeto de Lei da Cit·
mara n• 143. de 1978 (nY 5.72Sj78, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re·
giunal do Trabalho da 9• Região, c dá outras providências,
tendo
Pt\RECERES FAVORÁVEIS, sob n's 69 c 70, de
I n9, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; c
- de Finançns.
O presente projeto foi apreciado, em primeiro turno, na sessão
26 de abril último. Nos termos do art. 108, ~)',da Constituição,
.t matéria será submetida a dois turnos de discussão c votação.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada. (Pausa.)
Nos termos do urt. 328 do Regimento Interno, a votação du
:11atéria deve ser feita pelo processo nominal.
Por acordo das Lideranças, entretanto, o projeto foi aprovado,
t:m primeiro turno, simbolicamcnto.:. Assim, cm consonância ~om
Jqucla decisão, ~ Presidência irá submeter a matéria ao Plenário, cm
~cgundo turno, pelo mesmo processo.
Em votação.
0:. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
.tcham. (Pausa.)
Aprovadú.
O projeto • ai à sanção.
·IC

4

1.191

Art. 5' Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do
art. )o da Lei n' 5.645, de !O de dezembro de 1970, fica vedada a
contratação, a qualquer título e sob qualquer forma, de serviços com
pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaborador~:s
eventuais, retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades inerentes aos Grupos de Categorias Funcionais existentes no
Tribunal.
Art. 6Y Poderão concorrer à inclusão no Plano de Classificação de Cargos, para preenchimento dos claros de lotação existentes,
ocupantes de cargos redistribuídos de órgüos da Administração Federal.
Art. 7• Para os fins previstos nos arts. 8' c 9' da Lei n• 6.241.
de c2 de setembro de 1975, bem como no artigo anterior desta Lei,
deverá o Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região observar as
disposições legais estabelecidas para os demais Tribunais do Trabalho.
Art. 8Y As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei
"ierão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal
Regional do Trabalho da 9• Região, bem como por outros a esse fim
destinados, na forma da legislação pertinente.
Art.

~'

Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

(Lrt rQ

E o seguinte o projeto

apro~·ado
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 143, DE 1978
(No S. 725-B/78, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
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Cria cargos no Quadro Permanente da Secre1aria do Tri·
bunal Regional do Trabalho da 9• Região, e dá oulras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' l'icam criados, no Quadrv Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Regiüo, os cargos de provimento efetivo constantes do Anexo a esta Lei.
Parágrafo único. A fixação do número de cargos, por classes,
será feita por ato da Presidência do Tribunal, observada a lotação
aprovada de acordo com as normas legais c regulamentares pertinentes ao Sistema de Classiticaçüo de Cargos. vigente na área do Poder
Executivo.
Art. 2' O preenchimento dos cargos do Quadro Permanente
Ja Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 91 Região far-se·
ú de acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas
para os demais Tribunais do Trabalho.
:\rt. J9 Aos cargos crindos por csi.l Ld aplicam~sc as disposições do Decreto-lei n' 1.457, de I~ de •• bril de 1976, com as alterações introduzid:t~ pelo!! Oecretas.Jcb n''s 1.529, de 17 de março de
1977, e 1.620, de lO de março de 1978.
Art. 4Y As funções integrantes do Grupo-Direçüo c Assistêndu Intermediárias, às quais se aplica o disposto no artigo anterior,
scrii 0 criadas por Ato do Tribunal Regtonul do Trabalho da 9•
Região, adotados os princípios de clussiticaçUo c nivets c.lc valor~s
vigoruntes no Poder Executivo, observados os recurso~ orçamenta·
rios próprios.
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-·--------·--------·-·-·L_ '-----··O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - ltein 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1972- Complementar, do Senador Franco
Montoro, que exdui das inelegibilidades os casos de sim·
pies denúncia, modilicando a alínea n, do inciso I, do art.
1•. da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970, tendo
PARECER, sob n• 24, de 1979, da Comissão:
-de Constitulçiio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidndc t:, no mérito, lilvorúvcl, nos termos do substitutivo que :1prcscnta.
Em discussüo o projeto c o substitutivo.
Tem a palavra o r.obre Senador Pedro Simon.

'11'',>'

~··11'''

1391 Suhl·fclraa 4

DIÁRIO DO CONGRESSO N1\CIONAI. (Scçitn lll

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pura discutir o projeto.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero manifestar a grande satisfação de votur este projeto de
autoria do nobre Senador Franco Montara. Trata·se, não há dúvida
alguma, de medida da maior importância, do maior significado.
Como dirigente partidário no Rio Grande do Sul sofremos, e so·
frc::mos muito, com a apresentação, cm cima da hora, de denúncius
contra candidatos do meu Partido e pelo fato de serem denunciados
incursos na Lei de Segurança Nacional, imediatamente eram impug·
nadas as suas candidaturas c os cidadãos não podiam ser candidatos.
A aprovação desse projeto retira da lei das inelegibilidades um
monstrengo jurídico que está vigorando até: hoje. Niio se pode enten·
der, não se pode compreender que até: por vício, que até: por malda·
de, que até: por perseguição política, às vésperas de um pleito eleito·
ral, o cidadão que teve o tempo inteiro de sua vida à disposição de to·
dos, na última hora apareça um processo e ainda que a denúncia não
tenha sido aceita pelo tribunal respectivo, pelo fato de o promotor
apresentar a denúncia, o cidadão jã não pode concorrer a qualquer
cargo cletivo.
O projeto apresentado pelo Senador Franco Montara, e o subs·
titutivo que apenas praticamente o altera na redução, porque man·
têm profundamente o conteúdo, vem resolver, e resolver em carátcr
definitivo, uma injustiça e das mais gritantes que tínhamos em nossa
legislação eleitoral.

E uma

alegria para mim, muito grande, eu que lutei, protestei.
que falei, tantas e tantas vezes, como dirigente partidário, contra esse
instituto, ter a felicidade de participar agora - e pelo voto unânime
da Comissão de Constituição e Justiça é: de se crer, evidentemente, o
voto unânime nesta Casa- da alteração pela qual daqui para o futu·
ro não poderão ser candidatos aqueles homens que estejam realmen·
te com a condenação transitada cm julgado. Aí sim, sendo eles con·
denados em definitivo e lançados os seus nomes no rol dos culpados,
se compreende c se justifica que, em casos específicos, não possam
ser candidatos.
Acho que esta Casa, neste dia, estará dando um grande passo a
favor de fazer uma grande justiça e terminar o expediente, o mais
sórdido que tínhamos, infelizmente, até há bem pouco tempo, nas úl·
limas eleições no Rio Grande do Sul e, de resto, cm todo o Brasil.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão a
matéria. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a en·
cerrada.
Em votação.
A matéria exige quorum qualificado para sua aprovação.
Vai-se proceder à votação do projeto pelo processo nominal.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES) -Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo u palavra ao
nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Pela ordem)- Sr.
Presidente, requeiro a votação simbólica para a mati:ria, uma vez que
houve acordo entre as Lideranças para a aprovação da mesma.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o substituti·
vo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecl~r senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A maii:ria vai à Comissão de Redução, a fim de ser redigido o
vencido paru o turno suplementar.

E o ,çeguintt.• o substitutivo aprm•adu

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Altera u redaçli.o da letra ~~n'' do item I do urt. JY d[l, Lei
Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' A letra n do item I do arl. I' da Lei Complementar
n• 5, de 29 de abril de 1970, passa a ter a seguinte redução:
"Art. IY

...................................... ············
1- ......................................... .
........... ·········· .... ············· ········ ....
n) os que tenham sido condenados por crime contra a
Segurança Nacional e a ordem politica e social, a economia
popular, a fé: pública e a administração pública ou o putri·
mônio, ou pelo delito previsto no art. 22 desta Lei, cnquan·
to não reabilitados penalmente."
Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç[IO,
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 2, de 1979-DF, que dispõe sobre as promoções dos
Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal, e dá outras
providi:ncias, tendo
PARECERES, sob n•s 106 e 107, de 1979, das Comis·
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; e
-do Distrito Federal, favorável.
Em discussão o projeto. (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 mati:ria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 5:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do
art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena·
do n' 16, de 1979, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece limite máximo para a Taxa de Correção Monetária
em financiamentos de casa própria, quando o mutuârio tiver renda mensal igual ou inferior a seis salários mínimos,
tendo
PARECER, sob n• 86, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade
e injuridicidadc.
Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade c juridici·
dude.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
docluro·a encerrada. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer. sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vui uo Arquivo.

DIA RIO IJO CONGRESSO !'lA CIO:"~.' AI. (Seçilo lll
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P.

em escrutínio secreto c maioria absoluta de votos, em
assembléia, dos registrados cm cada região e que estejam
em gozo de seus direitos profissionais."

o Jt'Kuinft• o projeto rt'jeitado

PROJETO OE LEI 00 SENADO N• 16, OE 1979
Estabelece limite máximo pura a luxa de correçuo monc·
túria cm financiamentos de casa própria, quando o mutuário
tiver renda mensal Igual ou inferior a seis salários mínimos.

Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
PARECER N•I51, DE 1979
Da Comissão de Redaçilo

O Congresso Nacional decreta:

Art. I• A taxa anual de correção monetária incidente sobre
quaisquer financiamentos destinados à aquisição ou construçuo de
casa própria, concedidos a mutuários com renda familiar mensal
igual ou inferior a 6 (seis) salários mlnimos regionais, terá o limite
máximo de 20% (vinte por cento).
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria cons·
tantc da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, as reduções finais do Projeto de Lei das Câmara
n• 144, de 1978 (n• 4.696/78, na Casa de origem), c do Projeto de Lei
do Senado n• 2, de 1979-0F, aprovados na Ordem do Diu da presen·
te sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regi·
mente Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas polo
Sr. !•·Secretário. (Pausa.)

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 02, de
1979·DF.
Relator: Senador José Sarney
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do
Senado n• 02, de 1979-DF, que dispõe sobre as promoções dos
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federai, c dâ outras provi·
dências.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1979.- Dirceu Cardoso. Pre·
si dente José Sarney, Relator- Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECERN•l5l, DE 1979
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n• 02, de
1979-DF, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da
Polícia Mllltar do Distrito Federal, e dá outras providências.

São lidas as seguinte.<

PARECER N• 150, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redaçilo final do Projeto de Lei da Câmara n• 144, de
1978.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei da
Câmara n• 144, de 1978 (n• 4.696/78, na Casa de origem), que altera
dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, esclare·
cendo que no texto ora apresentado foram feitas as corroções su·
geridas pela douta Comissão de Serviço Público Civil.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- José Sarney.

O Senado Federal decreta:
CAPITULO I
Das Generalidades
Art. I• Esta Lei estabelece os critérios c as condições que asse·
guram aos Oticiais da ativa da Policia Militar do Distrito federal o
acesso na hierarquia policial-militar, mediante promoção de forma
seletiva, gradual e sucessiva.
Art. 2• A promoção é ato administrativo e tem como fina·
lidadc:: básica o preenchimento, seletivo, das vagas pertinentes ao
grau hierárquico superior, com base nos efctivos fixados cm lei.
Art. 3• As formas gradual e sucessiva, resultarão de um plane·
jumento para a carreira dos Oficiais, organizado na Corporação
pelo Comando-Geral, conforme prescrição contida no art. 59,§ 1•,
da Lei n• 6.023, de 3 de janeiro de 1974.

ANEXO AO PARECER N•l50, DE 1979
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 144, de
1978 (n• 4.696/78, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Técnico de Admlnistracio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 8• da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, é
acrescido da seguinte al!nea:
"Art. 8• .............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
g) eleger um delegado c um suplente para a assembléia
de eleiçilo dos membros do Conselho Federal, de que trata
a alínea a do nrt. 9•."
Art. 2• A alinca a do art. 9• c o art. li da lei referida no urtigo
anterior passam a vigorar com a seguinte redaçilo:
''Art.99 ......•................................. ······

a) nove membros efetivos, eleitos cm es~~utlnio
secreto c maioria absoluta de votos, cm assemblcm dos
delegados dos Conselhos Regionais, que, por suu vez,
elegerilo entre si, o respectivo Presidente."
.
"Art, li. Os Conselhos Regionais de Tl:cn~eos. de
Administruçilo serão constituldos de nove membros, eleitos

CAPITULO 11
Dos Critérios da Promoçiio
Art. 4• As promoções serão efetuadas pelo critério de:
a) antiguidade;

b) merecimento, ou ainda,
bravura; e
post·mortem.
§ l• Em casos excepcionais poderá haver promoção em rcssar·
cimento de preterição.
§ 2• Não haverú promoção de Oficial por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou de sua reforma.
Art. 5• Promoção por antiguidade é aquela que se baseia na
precedência hierárquica de um Oficial sobre os demais de igual pos·
to, dentro do mesmo Quadro.
c)
d)

·Art. 6• Promoção por merecimento é aquela que se baseia no
conjunto de atributos c qualidades que distingue e realça o valor do
Oficial entre seus pares, avaliado no decurso da carreira e no descm·
penha de cargos, funções, missões e comissões e1tcrcidas, em particular no posto que ocupa, ao ser cogitado para a promoção.
Art. 7• A promoçilo por bravura é aquela que resulta de ato
nrw comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, rcprcs..:nta feitos heróicos indispcnsúveis ou úteis Us operações policiais-militares, pelos resultados alcançados ou pelo c.xcmplo positivo deles emanado.
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O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Infelizmente vivemos numa
época, bravo Líder, que mais importante do que não mudar de
partido é não mudar de idéias.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Exato.
V. Ex• tem razão. Eu, pelo menos, conheço algumas idéias repetidas
e surradas que não são de 15 anos; silo de pelo menos 20 ou 30 e não
mudam, nem na roupagem. Nilo se dá nem ao cuidado às vezes, a
pessoa que repete, de fazer uma embalagem nova para induzir ao
consumo. Não, é sempre a mesma. V, Ex• tem inteira razão.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB permite um brevíssimo aparte?

RJ) -

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA lastimo que seja breve, sendo de V. Ex•

Mas V. Ex• me
PA) - Eu só

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- V. Ex•, neste ponto,
está querendo ser agradável e gentil, cavalheiresco, como costuma
ser; mas, na semana passada, nobre Senador, nós ouvimos aqui,
estarrecidos, uma denúncia apresentada pelo Senador Lázaro Barbo·
za, aqui da Tribuna, onde S. Ex• apontava gravíssimas irreguO Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- O combate ao comunismo, laridades que estariam sendo praticadas, burlando a lei de uma
por exemplo, há 30 anos que se repete; não muda c i: sempre a forma flagrante, de uma forma gritante, sem que o Governo tomasse
nenhuma providência. Então, agora, é a nossa vez de perguntar: esta
mesma técnica.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Essa é atitude de aplicar a lei, ela também é relativa, ela é válida quando se
trata de contrariar interesses, anseios e aspirações da classe trabaantiga, nobre Senador ...
lhadora, mas nào seria válida quando se trata de coibir atitudes, a
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- f:: verdade, é antiga, estou açào de grandes grupos económicos, grupos multinacionais, no
de acordo com V. Ex• ~apenas uma sugestão a V. Ex•, para lhe dar sentido de burlar flagrantemente a lei no que respeita a exploração
razão.
de minérios? Esta é uma indagação que ficou de pê c até agora, la·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estamos mentavelmcnte, sem resposta por parte do Governo, por parte da
de pleno acordo. Da mesma maneira, fazer do anticomunismo uma Bancada que V. Ex• lidera.
indústria é tão censurável...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre
Senador
Roberto Saturnino, estou acostumado a ponderações mais
O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)-~ verdade ...
fortes de V. Ex• c a colocações, naturalmente, com maior cmbasaO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... e é tào
mento, porque parece-me até que V. Ex• está dando uma demonsprimário como dizer que não existe nenhum perigo comunista em
tração de angústia no tempo c de açodamento na atitude.
qualquer parte do mundo. Também encontro esses espécimes c não
Veja que V. Ex• se referiu a um discurso feito há poucos dias
sou o último abencerrage de ingénuos. Ao contrário, parece até que
pelo Senador Lázaro Barboza, que levantou uma denúncia. Eu, in·
silo muito bem situados.
clusive, nem estava presente ao plenário, pois havia viajado na sexta·
Vou prosseguir, se me permite a nobre Oposição.
feira.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Com o maior prazer ...
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- E eu lamentei muito a
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Quando auséncia de V Ex• Aliás, reclamei isso da tribuna.
o nobre Senador Franco Montara - vai ser citado, várias vezes,
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
com prazer ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Logo que
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ~ uma grande honra conclua a resposta ao nobre Senador Roberto Saturnino.
para mim.
De maneira que uma denúncia formulada por um membro da
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... referiu- Oposição há pouco tempo, se hoje, por exemplo, ela já mivesse
se ao Governo, S. Ex• deu uma énfase especial e disse que o sendo analisada, especialmente no campo da segurança nacional,
Governo fala em abertura, mas parte para as ameaças e para as atitu- que S. Ex•, me disse que teria correlação, parece-me já estaria sendo
analisada em tempo recorde. Agora, V. Ex• quer que ao mesmo modes policiais.
Eu queria fechar esta parte do meu discurso exatamente mento o Governo tenha agido dobre a denúcia do Senador Lázaro
dizendo aos nobres Senadores que o Governo do Presidente João Barboza como se fosse uma sentença de juiz, como agem em relação
Baptista Figueiredo não tomou uma atitude arbitrária. Nilo há à sentença do juiz do Tribunal de Trabalho.
De maneira que estou acostumada a ponderações mais fortes de
quem possa provar que Sua Excelência, nesses 45- já, hoje, 46 dias
V. Ex•
-tenha tomado uma atitude arbitrária.
Ouço o nobre Senador José Lins.
O seu discurso foi composto de duas partes nítidas, e, ainda
ontem, eu me submeti a uma sabatina com a imprensa, defendendo
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Jarbas
este ponto de vista. No primeiro, ele falou, em linguagem bastante Passarinho, desejo tentar interpretar, segundo entendi o pensamento
humilde, que confiava, esperava: "Espero do setor financeiro isto, do Senador Lázaro Barboza. Segundo entendi S. Ex• trouxe a
do comércio e da indústria, aquilo; da agropecuária isto; dos traba· esta Casa uma informação, aliás bastante circunstanciada. sobre
lhadores, isto e aquilo". Depois, Sua Excelência se dirigiu a todos, c fatos que se passam nos registras de concessões de pesquisa e lavra
tinha, inclusive, feito colocações bastante claras a respeito da reação de jazidas minerais. Nilo entendi que S. Ex• tenha feito uma
que terá cm relação à ganância que, hoje, aliás, merece um editorial acusação formal ...
contra o Presidente da República, de um grande jornal carioca. Eu
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS. Fora do microfone.)- Nossa
chegarei lá, se me permitirem.
De modo que, quando ele declarou que aplicava a lei, que dis· Senhora!
punha da lei para aplicar, no meu entendimento é absolutamente
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- ... isso é, que a Lei tenha
tranqUilo. O discurso dele nilo está em minhas milos, no momento, sido conscientemente burlada. Entendi que alegativa foi de que n Lei
mas cu guardo o conteúdo, guardo a idéia. Ele diz que aplicaria a lei seria inadequada c, por isto mesmo, trazia conseqUências preju·
onde houvesse a tentativa de provocar a desordem e provocar o diciais ao País. De qualquer maneira, quero informar a S. Ex• que o
prejuízo ii economia nacional. Esse prejuízo ii economia nacional, levantamento está sendo feito c que este Plenário terú as informaevidentemente, pode ser prejudicado a partir de lucros excessivos, ções completas a respeito do assunto.
pode ser prejudicado a partir de altos juros, de sorte que a
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB- RJ)- Se o Senador Jarbas
adverténcia de Sua Excelência foi perfeitamente clara. Mas cu nào
Passurinho me permitir um breve ucréscimo, eu diria ...
vim aqui discutir esse tópico do discurso.
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Terei
muito prazer em ouvir-lhe o acréscimo, mas vou antecipadumcnte
dizer a V. Ex• que não me tome por indelicado, uma vez que V. Ex•
me fez ajustiça de não me tomar como tal, porque não vou me engajar nesse debate; quero chegar ao ponto centrai do meu discurso.
O Sr. Roberto Saturnino (MDD - RJ) - Também quero
passar sobre ele, mas, apenas para encerrar o assunto, quero dizer
que a resposta de V. Ex• uo meu aparte não foi das mais prccisus o
que, aliás, é desculpável pelo falo de V, Ex• não ter estado presente
aqui, não ter assistido o discurso do Senador Lázaro Harboza e provavelmente não ter tido a oportunidade de !é-lo ainda. Mas, pelos
fatos apresentados pelo Senador Lázaro Barboza, essas irregularidades, nobre Senador Jarbas Passarinho, vêm sendo praticadas há
anos. A denúncia de S. Ex• ocorreu na sexta-feira, mas o assunto i:
examinado pelo chamado Departamento Nacional de Produção Mineral. Não passa pela minha cabeça, nem pela de V. Ex•, nem na de
ninguém, que no próprio Departamento, ao se examinar isto, não se
apercebesse de que ali havia uma Oagrante burla da lei. E, no entanto, esta irregularidade praticada há anos nào mereceu, até agon1,
nenhuma aplicaçiio da Lei.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Senador
Roberto Saturnino, já tenho as minhas pedras para carregar. Peço a
V. Ex•, e agora entendo o alcance do seu aparte, que não me
acrescente pedras do passado ao longo de todo este período. A.
minha liderança se exerce, aqui, de março paru. cá ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- E já é dificil. V. Ex• tem
razão!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- ... e eu
sou responsável por isto e, em conseqUência, peço a V. Ex• que, em
tempo oportuno, discutamos o teorema, o corolário, depois.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte, para dar um esclarecimento rápido ao Senador Lázaro
Barboza?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não.
O Sr. LomantoJunior(ARENA- DA)- Agradeço, c não quero tomar o preciosa tempo de V. Ex•, mas gostaria de dizer ao nobre
Senador Lázaro Barboza, que ouvimos e acompanhamos com ~~
maior atenção as denúncias aqui apresentadas e, se me recordo bem,
na sexta-feira, e imediatamente procurei o Sr. Ministro das
Minas e Energia que, aliás, já havia conversado com V. Ex•, V. Ex•
procurou o Sr. Ministro no seu gabinete, e S. Ex• anotou várias das
suas denúncias e, ainda, se não me engano anteontem, aqui,
reunidos com o colégio de líderes, nós debatemos o assunto e S. Ex•
está adotando todas as providências. V. Ex•, realmente, vai ter a res·
posta necessária. O Governo está se instrumentalizando no sentido
de organizar uma fiscalização mais rigorosa, enfim, todas as providências serão adotadas. Se as denúncias forem comprovadas por
aquele Ministério, serilo coibidos os abusos e essas empresas tcrilo
anuladas as suas concessões. Enfim, todas as providências que
V. Ex• solicitou e que forem consideradas ilegais, o Governo vai
adotar enérgicas medidas, (; o que posso assegurar-lhe nesta tarde,
para nilo mais interromper o magnifico discurso do meu Líder,
queria dizer-lhe que as preocupações nossas, da Maioria, sào tào
grandes, neste assunto, quanto silo as de V. Ex•
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Muito bem! Pena que o
Senador José Lins nilo tenha participado dessa reunião, senão não
daria o aparte que deu.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre
Senudor Pedro Simon pode divertir-se enquanto a Mesa estiver desatenta, mus peço a V. Ex• que, quando quiser o aparte, peça-me '-lu e
terei muito pruzer em conceder; faço questi\o de ser monopolista desta oportunidade.

Srs. Senadores, o nobre Senador Franco Montara disse: .. A
Oposição adverte o Governo". Invertamos a rrase; se o Presidente
da República tivesse dito: "O Governo adverte a Oposição", hoje
era o desabamento da cúpula do Senado. "Ameaça, violento,
policialesco"! Quando o verbo "advertir" é perfeitamente cabível,
tanto da Oposição para o Governo como do Governo para Oposição. De maneira que, hoje, à tarde, como essa advcrténcia partiu de
um nobre Líder da Oposição, quero dela me beneficiar para fazer
uma advertência a toda a Casa, a todos nós e, acredito, somos todos
igualmente democratas.
Estou lendo noticiário resumido, feito na sinopse da Agência
Nacional, e não vale piada sobre a sinopse.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Minas não gosta.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- "O Senador Pedro Simon acusa o Governo de sepultar o projeto de anistia.
O ex-Deputado Dou te! de Andrade afirma que a idéia política
não tem idade, e que o PTB deverá voltar-se inteiramente para o
futuro."
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas veja, Senador Jarbas
Passarinho, se V. Ex• me permite.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ah! V.
Ex• se sentiu atingido na expressão que usou ainda há pouco!
Apanhado em flagrante!
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Veja V. Ex• como a sinopse
é falha. Eu li, da tribuna, a nota do Deputado Federal da ARENA,
de Pernambuco, que afirmou que a ARENA já estava morta c só faltava ser sepultada. Afirmação feita por urr. Deputado Federal da
ARENA de Pernambuco, repito. Veja como é perigosa a sinopse.
Nem fiz comentários, apenas constatei.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre
Senador, isso daria margem a uma discussão paralela da qual eu vou
fugir também. Primeiro, porque quando V. Ex• leu alguma coisa,
não leu como isento, leu porque a incorporou. Então, automaticamente, assumiria também a culpa.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Absolutamente.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Quando é
para incorporar é para censurar. Se não censura, evidentemc;nte
aprovou.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Nilo aprovei..
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, niio
vamos discutir isso. O que está aqui como publicado hoje no Jornal
do Brasil, i: que V. Ex• acusou o Governo de sepultar o projeto de
anistia. Não é isto, é de anistia. Talvez V. Ex• não me tenha ouvido.
Então, resta ir ao Jornal do Bra.sil verificar se a sinopse t: veraz ou se
não é, Essa dúvida eu deixo.
Mas, quando eu disse que o ex-Deputado Doutel de Andrade
afirma que a idéia politica nilo tem idade, foi para mostrar a V. Ex•,
ainda há pouco, que quando V. Ex• diz que não se muda de idéia,
que as pessoas não mudam de idéia, está aqui. é o Partido do qual
V. Ex• t:, evidentemente, um dos mais notáveis líderes brasileiros,
no passado e, hoje, continua sendo um noÍávcl Líder no MDB, n""
que diz que não muda de idéia, porque a idéia politica não tem idade.
Mas, isso foi só para aliviar um pouco da tensão cm que eu mesmo me encontro.
Rio de Janeiro. Noticiário de O Globo:

- Ern greve há duas semanas, os 900 médicos residentes da rede hospitalar do Estado e município decidiram,
ontem à noite, voltar hoje ao truhalho. Suas principais
reivindicucõcs foram atendidas.
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Nobre Senador Roberto Saturnino, essa é em especial dirigida a
V, Ex•:
- "Gostei do discurso, mas tive a impressão de que o
Presidente foi muito duro quando se referiu ao setor financeiro, dando a entender que somos os responsáveis pelas
altas taxas de juros. Os juros, no entanto, silo altos porque
a inflação é alta por uma série de fatores. Este comentário
foi feito pelo vice-Presidentc do Banco de Boston, José
Maria Sampaio Correu.
- O Arcebispo coadjutor de Aparecida, D. Geraldo
Maria de Moraes Pcnido, em sermão dirigido aos operários, condenou de forma veemente os movimentos grevisw
tas no Pais,

Oltima Hora
-O Senador Pedro Simon- aqui é
evidente que é! um erro do revisor, e não da sinopse, embora
as raízes sejam justilicadas- comparou ontem, em discurw
so, a SECOM aos organismos publicitários da Alemanha
nazista, Disse que quem lé "Mein Kampr', autobiografia
de Hitler, ou as memórias de Goebbels, "vai ver que não há
nenhuma novidade em relação à Secretaria de Comunicação".
Vejo que S. Ex• tem boas leituras, e pode citá-las à nossa meditação, mas, chegarei lá.
O Estado de S. Paulo
- Cerca de LSOO policiais deverão ser utilizados, a
partir de hoje, cedo, dirigindo os ónibus.
Greve dos ônibus, paralisação de São Paulo.

Folha de S. Paulo
- Sessenta mil motoristas c cobradores de ônibus, segundo os representantes da categoria, ou 40 mil, segundo a
Prefeitura, paralisaram totalmente suas atividades ontem,
deixando a cidade sem o meio de transporte responsável
por 6 milhões, das li milhões de viagens realizadas diariamente em Silo Paulo,

.i.
I•
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Ainda a Folha de S. Paulo:

'i:

-A greve deverá continuar hoje, pois as negociações
desenvolvidas ontem pelo Prefeito Olavo Setúbal não resultaram em acordo,

ij
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Distrito Federal: Correio Bra:iliense:
-Motoristas e cobradores de ónibus de São Paulo entraram em greve, praticamente parando a cidade. Eles reivindicam 80% de aumento,
A noticia de ontem dava que parariam, também, os postos de
gasolina. E. que as reivindicações eram 80% de aumento, 20% de insaw
lubridade, 30% de periculosidade, e piso salariaL
Coluna de Ha roido Holanda, no Distrito Federal, Correio Bra·
:i/iense:
-Desde o inicio do processo de aberturas politicas foram registradas 131 greves.
Ainda hoje o Ministro do Trabalho, dando-nos a honra de ir uo
nosso Gabinete, dizia que aí não estão computadas as greves que ele
conseguiu impedir que se realizassem. Sobre elas, com seus líderes
m:gociou de maneira a poder evitar qut: elas eclodissem,

Ainda no Corrl'io /Jra:ilil'IIJL':
"O ex-Deputado José Apmccido ulmoçarú, hoje, no
pnrt:Htvil1cs Minas Gerais, a convite do seu Comandante."

I
·:L
,I

I~~··

~-

Sabcmos que o exwDeputado é cxwDcputado porque foi cassado
no exercício do seu mandato c vimos, hú dias, :1 Oposiçrw louvar
aqui o espírito de concórdia do Ministro Délio Jardim de Matos,
reunindo, no grupo dt: cnça. que combateu nos céus da Itália, antigos
oficiais que foram cassados logo depois da Revolução de 1964.

Jornal de Brasília.·
O General João Baptista Figueiredo está preocupado,
E muito, segundo depoimento de pessoas que com ele térn
conversado. Se não chega a supor a existência de um moviw
menta ou de uma conspiração cm marcha para derrubá-lo,
ao menos vai admitindo, pelo seu ângulo de visão, estarem
agindo forças interessadas na perturbação da abertura politica c na criação de obstáculos à normalização democrática.
(Coluna de Carlos Chagas.)
Aliás cu trouxe aqui e, havendo tempo, dele lerei alguns períodos quc me parecem bem mais expressivos.
Eu chegaria depois a outras noticias como, por exemplo, do
Cnrrân do Povo, da nossa Porto Alegre, do nossa Rio Grande do
Sul, se V. Ex• me permite ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Com todo prazer.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Realizase hoje a audiência de conciliação entre os empregados das indústrias
metalúrgicas do RS e os representantes da classe económica, para se
tentar uma composição que evite um novo movimento grevista cm
Porto Alegre.

O que eu quis mostrar à Casa, numa sinopse, da qual deve escaw
par muita coisa, evidentemente, é o que estamos vivendo e como esw
turnos vivendo nesses três meses, porque as aberturas começaram em
janeiro. E como ê perigoso- no meu ~ntender- que se caracterize
como indiscutivelmente legítima qualquer reivindicação salarial que
leve imediatamente à greve.
A Folha de S. Paulo, cujos editoriais, evidentemente, não são
dos mais simpáticos ao Governo, faz uma referência a excessos nas
ruas, no seu editorial de hoje, e diz:

Folha de S. Paulo
.. Excessos nas Ruas"- A greve dos motoristas de ônibus, a par de sua inoportunidade e prejuízos à sociedade,
poderia ser explicada em outra conjuntura. Os motoristas
poderiam demonstrar - o que não fizeram, aliás - que a
paralisação era o seu último recurso. Não discutimos os
motivos que os motoristas provavelmente têm de considew
rar muito baixos seus proventos. Questionamos, isso sim,
a recorrência impensada a um recurso que deveria ser o Cllw
timo- c não o primeiro- além das depredações, que são,
de qualquer maneira, injustificáveis.
Jornal de Brasília
"A Raiz do Impasse"- Adverte que "o impasse criado pela greve dos professores de Brasília caminha para uma
cristalizaçUo que obscurece o horizonte" e ressalta que "how
je há, de fato, um problema conjuntural, a falta de dinheiro,
para solucionar uma justa reclamação salarial", Propõe
que a União dentro de alguns meses transfira recursos necessários para que os Estados atendam as reivindicações do
magistério, lcmbrundo que isto poderia ser conseguido
••com a redução do peso do ensino superior cm proveito de
maior ênfase no ensino de primeiro grau".
Talvez pura surpresa do Senador Franco Montara, eu leia, a~o·
ra, um artigo do economista Eduardo Suplicy, que- sabemos nós
- acaba de conquistar o seu primeiro mandato elctivo, pelo MDB
de Silo Paulo.

DIARIO DO CO~GitESSO NACIONAl. (~çilu li l
l)!.!~lara

de:
.~alúrio~

que dcixart.Jnl de ser pagos cm períodos
ra~si.ldO.'t, entretanto, niio cstiio disponíveis pari.! sert:m re~.:urcrados nesse ano. O fluxo de renda produzido nesse ano
dilicilm~:ntc será suficiente para repor tudo. E caso se pr~:s
sione demais, o resultado mais provável é simplesmente o
aumento dos preços cm espiral que poderá ser bem pior
para a consecuçlio do objetivo que se desejava alcançar.
Dessa forma, importa garantir que em cada período se
consiga obter ganhos cm termos de poder de compra dos
salários que acompanhem os ganhos em produtividade.
Caso estivéssemos vivendo numa economia socialista, com
níveis de remuneração bastante igualitários, tambêm nl'lo
seria possível dar aumentos a cada trabalhador na economia muito maiores do que os ganhos t:m produtividade."
Acho que estou citando pessoas insuspeitas. Jornais que normalmente vfto contra o Governo.
"Os

O Sr. Franco Monroro (MDB -

SP) -

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- f'AJ- Tenho,,
artigo cm mãos. Se V, Ex• me mostrar que ele fez ::s~c preâmbulo cu
me rendo, c retiro do meu discurso cssa citac;iio.
O Sr. Frunco Montara (MDB- SP)- Vi: V. Ex•, concede-me"
aparte, digo uma palavra c V. Ex• faz outra perori.lçl'lo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, nüu
faço pcroraçüo porque não vou acabar, peroração i: !inu.l de discur.,o
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP)- Eperoração do apart'
Antes de dar o aparte V, Ex• faz questão de fazer um discurso tin<!:
para introduzir o aparte. E interrompe.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Touchc'
O Sr. Lázaro Darboza (M DB- GO)- I; uma espécie de dcfcx.,
prévia.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Na realidade, é dei"-'
prévia ...

Permite V. Ex• um

aparte'!

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) -IS>o i: li'··
guugem de bacharel.

O SR .. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Permiti·
rei, um momento, por favor.

O Sr. Frunco Montoro (M DB- SP)- Veja, V. Ex• não pcrrr.1·
te que cu dê o aparte!

O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - Mas a observação cai,
exatumentc, ní.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- V. E
fica a sussurrar com o Senador Lázaro Barboza c eu quero sab·~
apenas, do que se trata, Que cochicho í; esse? Que negócio de pré1"
é essa que está ai? Nào ouvi direito. Apenas isto.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Mas
deixe-me terminar minha oração principal, nobre Senador. Darei jú a
V. Ex• a palavra. Estou citando jornais cuja linha do editorial tom si·
do, nos últimos anos, bastante crítica do Govcrnu. Estou citando um
economista que i! dubli:, hoje, do Deputado poJo MDB de São Paulo.
Ouço o nobre Senador Franco Montoro.

O Sr. Frunco Montoro (M DB- SP)- Diz esse Deputado, Jor·
nalistu e Professor da Fundação Getúlio Vargas, que não se podo rc·
cupcr~1r tudo dt: uma única \.'CZ. Nobre Senador Jarbas Passarinho, a
rdvindicação dos funcionários cm Sl'lo Paulo, dos prof~:ssores, não~
de recuperar tudo não. Em relação a São Paulo, por exemplo, o Governo acena com 8%, em termos de correcl'lo, para uma inflação de
44 ou 45%. De modo que não h:i recuperação. Ninguém está lutando
por uma recuperação integral do passado, todos sabemos que o Go·
vtrno nlio teria recursos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador,
só para eu entender bem, o Governo oferece 8% contra uma inflaçl'lo
de 40%?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Praticamente sim.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador,
a Taquigrafia vai registrar isso. Acabamos de fazer-lhe um elogio.
Veja bem o que V. Ex• está afirmando.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Eu explico.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)-!; um despautério do tal ordem quo não é possível. Absolutamente não é possi·
vel, niw i: acredititvel, não é verossimel. Agoru, eu mostrei u V. Ex•
reivindicações de 80%.
O Sr. Frunco Montoro (MDB- SP)- V, Ex• não acha vcrossímel. Pois bem, e esse é o absurdo cxatamcntc relutado pelo Pro·
fessor Eduardo Suplicy.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ni•o, ntm
é: n que ele diz. Perdão, V. Ex• nt10 tem o direito de uumcntur o arti·
godo J>rofcs.mr Suplicy.
O Sr. Frnncu Mnntoro (MDB- SP)- Não estou aumcntundn.

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- V. Ex• concede o apU<·
te'?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Conc,a,,
todos os apartes; só quero saber o que está dizendo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Quero saber se\'. Ex'
ouvt: o aparte que concede.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Ouço,,
V. Ex• poderia me dizer o que foi o cochicho?

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não sei de que cochicho
se trata: t:u quero f; dar o aparte a V. Ex:•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ~la>,
V. Ex• repetiu. Ê qualquer coisa com prévia: nl'lo sei se~ aviso pr~
vio, ou alguma coisa assim.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nobre Senador, V. Ex•
compreenderá bem a afirmação que fiz, se entender que o Governador de São Paulo apresentou uma proposta de 30 u 55%, mas dcscon·
tado o aumento dado no ano passado, do 20%. De modo que a fór·
mula apresentada é uma ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Agora,
começamos a entender.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ah( Claro. Esta é a realidade. V. Ex• não conhecia o problema de Silo Paulo. O problema i:
este.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nüo co·
nheço. Conheço tanto quanto V. Ex•
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E se V. Ex• permitir que
cu continue. cu diriu ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- I' A)- V. Ex• es·
tú de tal modo suscetível qut: não me permite um breve upartczinho.
Mas, pode continuar; vou ouvir V, Ex• em religioso silêncio.
O Sr. Franco Montoro (M DB -SI')- 1: estranho que cu não
cnnsiga completar a fr~1sc sem que V, Ex• me interrompa, O Govcr-
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oferece um aumento que oscila de 30 a 55%, ou até 60%, nfao :,ci:
mas, descontado o aumento dado a partir de setembro, no segundo
semestre do ~1110 passado. Ele considera aquilo como uma antccipaç[IO do aumento. Então, nu realidade, o aumento real é essa imignili~.::incia que se aproxima dos 10%; alguns muis, outros menos. E o
<.lUC é grave, nobre Senador, é quc o Govcrnador accna com um aumento insignilicante, dizendo que niio há recursos; c diz que quer
construir uma nova capital em São Paulo. Entà0, é esta a situação
:~b>urd:~. V. Ex• não pode, pegando uma frase isolada de um profes·
sor ...
tlü

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- De um ar·
tigo isolado.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ... frase com a qual esta·
mos de acordo. Ninguém pretende a recuperação integral. O rombo
no salário foi tão grande que não há, realmente, recursos para cobrir
e recuperar tudo o que foi tirado. Mas o que se quer é que, pelo menos em período mais recente, se mantenha a inflação e a participação
na produtividade. Se V. Ex• não entender isso, não entenderá nada
do que está acontecendo em São Paulo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Realmen·
te, vou me esforçar para que a minha inteligência melhore um pouco,
para chegar ao nível do mau aluno do excelente professor que é
V. Ex•
Mas acho que o Senador Roberto Saturnino ficou tão incomodado com o cálculo aritmético de V. Ex• que não olhou para mim
nem uma vez e eu o procurei com os olhos, várias vezes.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ele está de acordo comi·
go.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vejam os
ilustres Senadores desta República: há um movimento de greve. Di·
gamos que neste movimento - vou fazer apenas um dado imagina·
tivo - haja um aumento de 20% absorvíveis num dissídío futuro. E
aí, sim, gostaria que o Senador por Silo Paulo me provasse que no
ano passado não foi assim que foi aceito pelos reivindicantes: absorvíveis no dissídio futuro.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• afirma que foi
isso que se deu cm Silo Paulo?
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouvi
V. Ex• durante cinco minutos, agora V. Ex• vai me ouvir meio minuto
Em conseqUência disso, quando chega a hora do dissídio, os va·
lores oferecidos não estilo sendo subtraídos - por Deus! Nilo são
30; não são 40; menos 30; são 40 que são dados, e que tiveram 30 de
antecipação hã 4 ou 5 meses. Esta é que é a grande diferença; não é
dizer que deu 8. Ah, perdão! Sei que Einstein foi reprovado em arit·
mética. V. Ex• estaria em muito boa companhia; mas, afinal de
contas, nilo é esse um cálculo sério.
O Sr. Franco Montoro (MDD - SP) - A interpretação de
V. Ex• é a de alguns patrões, os mais rcacionários de São Paulo, exa·
lamente porque V. Ex• coloca em termos de erro aritmético aquilo
que é uma discussão do ponto de vista ético, de justiça. Saiba V. Ex•
que o Delegado do Trabalho de Silo Paulo sustenta que aquele aumento, dado aos metalúrgicos, nilo foi antecipação; foi aumento,
sim. E este é o problema que está em discussão. V. Ex• dá de barato
que não foi aumento. Mas isto diz V. Ex• sem nenhum fundamento
e não pode, de modo nenhum, julgar isso apenas uma diferença de
matemática. O problema é de justiça c ai é que está o problema para
o qual nós chamamos a atenção do Governo. Se V. Ex• não presta
atenção a isto, V. Ex• não scguirit o Governo que lidera, nesta Casa.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acabou,
Sr. Senador'? A verrina de V. Ex.• exauriu-se'!
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nào faço humorismo,
apenas digo o que penso.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ,\
de V, Ex•, chegando a um nível que poucas vczcs tcnlh>
visto, aqui, chegou ao lim? Então, nós seremos julgados, ambos, por
quem nos ler no futuro.
Prossigo, Srs. Senadores, inclusive não pretendo roubar o caché
de humorista de lugar nenhum. Pretendo, apenas, sublinhar com
jocoso o que me parece absolutamente rizivel; é uma técnica, como
qualquer outro usa: outros preferem a agressão frontal, a imediata
correlação com patrões os mais rcacionáríos de que há, nesta
República, para que o Senador, inclusive, seja acusado, no final com
um recado ao Presidente João Baptista Figueiredo e à minha bancada para que me destituam da função, porque não estou ajudando
o Governo.
vccmc!nci~a

O Sr. Franco Montoro (MDD longe ...

SP) -

V. Ex• vai muito

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acho que
há uma sinceridade tilo grande da parte dele cm querer ajudar o Go·
vcrno que talvez a minha posição aqui deva permanecer.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se V. Ex• permite, cu
quero dizer apenas que esta interpretação de que roi uma antcci·
paçilo, que V. Ex• deu como coisa certa, foi a interpretação de
alguns empregadores. Os empregadores de formação mais liberal
concordam em que nilo foi antecipação c sim aumento. E a Dele·
gacia do Trabalho diz a mesma coisa. Silo fatos. Não estou pretendendo agredir ninguém. Isto está registrado. Este é um problema
objctivo. V. Ex• se aborrece, mas se houve excesso de linguagem,
houve algum adjctivo que possa ter-lhe atingindo cu digo que não
tive nenhuma intenção c sou daqueles que melhor respeitam V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu sei.
O Sr. Franco Montoro (MDD- SP)- Mas, quero que se salve
o substantivo. O substantivo é o seguinte: aquele aumento não foi
antecipação; foi aumento.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• já
disse isso várias vezes. Deixemos agora o problema para a frente.
Apenas insisto em que é prático comum em várias empresas, sem
problema de greve, diante da negociação natural com suas Ji.
dcranças trabalhistas, antecipar aumentos. Isto eu afirmo, sustento c
provo. Se cu me referi ao Governo de São Paulo, já agora estilo se
referindo à área de metalúrgicos que me restaria ver naquilo que foi
cobinado no díssfdío anterior. Restaria isto. Somente isto; está
acabado, porque, se no dissídio anterior aquilo foi dado como aumento não incorporável, quem está querendo incorporar está
errado. Agora, o que eu estou dizendo é que, cm rcgru, o que se faz é
uma antecipação.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDD- RJ)- Mas no caso dos metalúrgicos, posso afirmar a V. Ex• que foi dado como aumento e registrado na Justiça do Trabalho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu aceito
a afirmativa de V. Ex• e está acabado.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - V. Ex• agora tocou
no ponto certo; isso é que é importante. como está registrado na
Justiça do Trabalho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•
está citando um caso. Eu estava tratando de um outro. Passaram
rapidamente da área do funcionalismo público pura a área dos meta·
lúrgicos c, agora, V. Ex• afirma com u pnlavra que tem, c a Scmatlor
também; estti ucabndo o problema puru mim. Nilo vou discútir, mio
me interessa discutir.
Agoru, o que me interessa discutir foi o cúlculo aritmétiCO feito
cm rehtç~o u Suo Paulo: Sào Paulo-Governador; Suo Paulo-Fundo-
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nário Público. Agora, subitamente, se desloca o problema pura a
área dos metalúrgicos e não vou continuar o discurso porque, hoje,
estranhamente, o Senador, que é um homem polido, hoje, estranhamente, está ao reverso do polido. Está um agressivo, grita feito um
po.'isesso e não tenho, evidentemente, o tom de voz que ele tem; não
fiz impostação, não tenho essa garganta que ele possui c não tenho,
possivelmente, o brilhantismo que S. Ex• tem. Ele poderia me
arrasar, falando baixo, para que todos nós ouvíssemos. Mas cu
prossigo, Srs. Senadores:
Há dias, ouvimos um discurso aqui do nobre Senado Pedro
Simon como cu disse ainda hã pouco aqui na sinopse, que fez uma
referência a Meln Kampf e fez uma referência a Gocbbcls. Eu tenho
um exemplar da Mein Kampf, mas cu não gostaria de novo que esse
fosse um outro terreno vicinal.
O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- Já o leu Ex•?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu tenho
me esforçado por ler, Senador; não meditei tanto quanto V. Ex•
nessa leitura que, parece-me, para a formação democrática de
V. Ex• 1: masoquista. Mas, acredito que se V. Ex• pudesse provar,
em qualquer página da Mein Kampf- cu até arrisco no terreno que
piso com extremo cuidado, nas próprias memórias de Gocbbels, que
haja algo parecido com o que votamos ontem, eu gostaria de receber
reprimenda do nobre senador Pedro Simon.
O nobre Senador Henrique Santíllo, numa linguagem que pela
primeira vez mereceu um protesto nosso, também foi extremamentt:
rude. Chegou até a ser impolido. Mas são discursos parlamentares e
que devem ser perfeitamente absorvidos por nós. Eles fizeram as
suas afirmativas, nós reagimos, c este é o papel. Portanto, nenhuma
censura, eu que não posso fazer nenhuma, nenhuma censura poderia
fazer.
Em seguida, porém, cu leio o discurso do Presidente do MDD.
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) -V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não.
Antes que cu chegue ao Dr. Ulysses Guimarães, faço uma parada
para ouvir V. Ex•
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Até por uma questão de
hierarquia, antes de V. Ex• ir ao Presidente, antes dele passar pelos
liderados. O que eu afirmei, nobre Senador, í: que o órgão, que
criamos ontem, tem entre os seus objetivos, o de concentrar a propa·
ganda oficial em um órgão só. E objetivar a formação de opinião
pública cm termos de, conforme o Governo achar importante, criar
· um ânimo nessa população a favor de determinados propósitos.
Isto, nobre Senador, não é novidade, JStu, se V. Ex• leu o livro, é
cxamente o que Hitler preconizava.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Prefiro
ni!o ler o livro, mas ler a Mensagem da criaçilo da SECOM.
O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- Mas está lá também, nobre
Senador ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) Queremos 1: saber se V. Ex• tem razão no juízo de valor que fez. Se
nil.o me engano - tive de sair do plenário - houve até uma refe·
rência ao DIP. Foi de V, Ex•?
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Nilo foi, mas eu poderia
citá-la também.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nilo, ni\o
poderia. Creio que nil.o ficaria bem a V. Ex• ...
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Por quê?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - I' A) - Porque
V. Ex• veio do PTD e o DIP foi criado por Getúlio Vurgas, que é a
maior figura do Pais, segundo V. Ex•

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Sou homem que defende
idéias. Para mim, os homens erram c acertam, nobre Senador. Não é
o fato, por ser um líder que eu admire que, para mim, seja um sem i·
deus, que acerte sempre. Não, quando erra, sou o primeiro a
reconhecer que errou.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA me permite'?
O Sr. Pedro Simon (MDD palavra é de V. Ex•

PA) - V. Ex•

RS) - Com todo o prazer. A

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Seria
apenas aquele problema do brocardo: "Nilo se fala cm corda, em
casa de enforcado". Então, não seria bom haver referência ao DIP.
O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- V. Ex• nüo iria me fazer a
injustiça de querer me responsabilizar por aquilo que aconteceu
quando eu tinha lO anos de idade. Eu estaria aqui a ser responsabilizado pelo que aconteceu neste País quando eu tinha 10 anos de ida·
de. E, por causa disso, não teria autoridade para falar. O que eu digo
e repito a V. Ex•: o item que está no projeto de lei aprovado ontem,
quando diz que t:ssc órgão estará encarregado de informar a opinião
pública, é o item que se identifica com aquele que nós tínhamos na
Alemanha de Hitler. Isso não há como desculpar e como dizer dife·
rente. E digo mais a V. Ex•, em dois segundos: o Congresso Nacio·
nal dos Publicitários, realizado em Curitibu, fez afirmativa seme·
lhantc, de qut: o Governo não poderia criar um órgão dessa natureza.
querendo ser ele, Governo, o formador da opinião pública. A criar·
se um órgão como esse, que eles são contra, deveria, pelo menos, ter
como coordenador da formação da opinião pública um conjunto de
pessoas de reprc:st:ntatividade da sociedade brasileira, c não uma pes·
;ou, do cargo de confiança da Presidência da República.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador
Pedro Simon, em homenagem a V. Ex•, retornarei ao tema, depois.
Devo, preliminarmente, dizer à V. Ex• que discordo da sua colo·
caçào. até porque jamais me passaria pela cabeca. primeiro, qut! o
Governo enviasse um documento com essa finalidade, goebeliana:
segundo, que o Senador La Rocque, que é uma das figuras mais ad·
miráveis desta Casa, patrocinasse essa causa. Isto, preliminarmente;
depois nós entraremos no mérito.
Vou prosseguir, Srs. Senadores, porque o meu tempo já se esvai
e posso não chegar ao cerne do meu discurso. Eu dizia que, quàndo
os discursos dos nobres Senadores são feitos em tom duro e podem
até beirar pela impolidez, são normais,- acabamos de testemunhar
um fato desses- na vida parlamentar. Mas, quando um Presidente
de Partido começa o seu discurso dizendo: (estou lendo o Jornal de
Bra.rília de I' de maio)
Rondonópolis -"A única forma do povo brasileiro
conquistar a sua liberdade é gritando, protestando, não
aceitando, se rebelando, fazendo greve contra os poderosos
da política, do dinheiro c da opressão desta desgraçada
Nação.
- Esses cabras da ARENA chegam aqui para pedir o
voto de vocês pura vereador, deputado e senador".
Não creio, deve ter havido aqui, no mínimo, um erro tipográfico. Talvoz, S. Ex•, numa concessão à linguagem de palanque tenha
dito "caras", e alguém tenha introduzido um b, maliciosamente ou
por equivoco. Ou talvez contaminado pelo discurso, porque se dizia:
"Essa Revolução que está aí, deve dar o meu voto que
tirou c que é muito mais importante 4o que votar em voe~
para Deputudo ou St!nador, que é o voto para Presidente da
RepUblica. Você é um ladrt1o do meu voto! Voct: retirou o
meu voto! Voct: me chnmou de cretino, de imbecil, de men·
tccapto. Eu nrto posso escolher o Presidcntl! da RepUblica
porque vocês ucham que sou cretino.
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Esta é a interpretação do Presidente da federação das oposições
brasileiras, um homem versado em Letras, um homem que cita nor~
malmcntc Fernando Pessoa c que utiliza esta linguagem de palanque,
talvez numa concessão ao seu Partido, a unm parte do seu Partido,
porque as eleições para a Presidência do mesmo estão próximas.
"Vamos nos unir em uma frente comum, vamos nos
juntar todos, mão a mão, ombro a ombro, peito a peito, estou imaginando essas frases e parece·me que estão sendo
ditas pela primeira vez na Língua Portuguesa -

sem a

preocupação de partidos para tirar essa gente que ai está."
Esta interpretação pode, entretanto, ser meramente politica. ou
seja, tirar através do voto. A frase pode ser apenas ambígua, mas já
não ,; ambíguo, Srs. Senadores, o que passo a ler. Embora o nobre
Senador pelo Rio Grande do Sul tenha posto dúvida sobre a Sinopse,
e depois S. Ex• vc:rificou - creio eu -que não tinha razão, na Sinopse existe isto, que considero da maior gravidade; enquanto o Presidente do Partido convida o povo a praticar a desobediência civil,
claramente definida, um Deputado pelo MDB, falando ...
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Desculpe-me V. Ex•,
cu não vi este convite que V, Ex• se refere. V. Ex• fez referência a
certos termos que podem calar mal na tribuna do Senado, quando
são repetidos, mas que foram ditos em cima de um palanque, sem taquigrafia, para uma audiência de camponeses rudes de Mato Grosso.
Não quero entrar nesta discussão, agora, mas não vi, nestas palavras,
nenhum convite à desobediência civil. Ai já é uma interpretação de
V. Ex•
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Ele prega a subversão, prega a invasão da propriedade alheia.
(Tumulto.)
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA quem está com n palavra?

PA) - Afinal

(Campainha.)
O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - São os Senadores da
ARENA.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• está se exaltando e t:U não consigo ouvir a sua palavra. Peça o seu upar~
te, que cu o dan:i.
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz. Fazendo soar acampainha.)- Faço um apelo aos Srs. Senadores, para que só aparteiem
quando o orador permitir.
O Sr. Lázaro Rarboza (MDB- GO)- Serei muito rápido.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Rápido,
rftpido, eu jâ gastei cinqUenta minutos!
O Sr. Lázaro B•rboza (MDB - GO) - Apenas para dizer a
V. Ex• que foi o Sr. Senador Saldanha Derzi quem lançou aqui um
msulto contra a ngura do Presidente Nacional do MDB, Deputado
Ulysses Guimarães.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu peço a
todos que sejam testemunhas da minha conduta, nesta tribuna.
Estou sendo expropriado no meu discurso, mas estou tendo ~ tran~
qUilidade pura tentar continuar. Agoru mesmo o elegante Senador
Roberto Saturnino me atropela, nilo me pediu aparte. Antes. dei
uparte n V, Ex• e quero repudiar, desde logo, duas coisas: primeiro
chnm::tr de rudes os camponeses, os homens de Mato Grosso. Eu
não aceito o adjetivo.
O Sr. Roberto Saturninn (MOB- RJ)- Ni\o vejo ai nenhum
insulto, SUo homt:m rudes do campo.
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O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Permita·
me concluir. Falando a linguagem de palanque para homens rudes.
Eu não acredito. Acho, até, que lá estavam homens ilustres.
Permitam-me concluir. Segundo ponto: quando se usou essa
expressão, que se usou aqui, - nilo vamos, agora, fazer uma
exegese, esse não é o momento - mas, essas expressões, "~o inci·
lamento à greve, o incitamento ii derrubada desses que estilo aí,
desse Governo, dessa desgraçada nuçilo," isso não é apenas uma li·
cença democrática de palanque! Isso é algo mais, quando é dito por
um Presidente de um Partido Nacional. (Mui to bem!) E um
Presidente que não precisa recorrer a esse tipo de linguagem ...
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- 1:: uma interpretação
de V. Ex•, quero deixar bem claro.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, fica
interpretação por interpretação. Agora, nós damos outra interpretação. (Tumulto.) Peço aos mato-grossenses que tenham calma,
porque quero concluir essa passagem.
Outra interpretação que, naturalmente, vai dar margem a que
brilhantes inteligências da Oposição, outra vez, interpretarem diferentemente. Em discurso pronunciado na Câmara, o Deputado
Antônio Carlos, fez um apelo,
"aos militares, oficiais c soldados para que não continuem no descontentamento sussurrando dentro dos quar<
téis."
Eu gostaria que meditassem na frase, ela vai continuar: "para
que não continuem no descontentamento sussurando dentro dos
quartéis". O que isto implica ....
Mas, vai mais longe: Disse, também, que "o espírito naciona·
lista dos militares brasileiros não pode e não deve ficar abafado em
nome da hierarquia," hierarquia a que se referia ainda agora, até em
Partido político, o Senador pelo Rio Grande do Sul, "e das convcni·
ências pessoais relativas à carreira''.
Posso estar interpretando de maneira errada, mas a mim, já se
passou agora para um terreno muito perigoso, porque é um incitamento. Já, aqui, não é mais a votar contra, a sair, admitindo a
expressão do Senador pelo Rio de Janeiro, a saírem para a direçào
de gente humilde, de gente que seja capaz de ser impressionada por
slogan de palanque, Não, aqui é mais do que isso. E prefiro nilo dar
a minha interpretação total. Quero apenas assim, agora que eu
queria corresponder ao apelo, à exortação c à advertência que o
nobre Senador Franco Montoro, hoje, num dia praticamente irrc·
conhecível para mim, fez ainda há pouco. Porque quero me deter
nas palavras de um Carlos Chagas, que todos sabemos que também
não morre de simpatias pelo regime, e gostaria que os Srs. Senadores
lessem o artigo que hoje ele publica, que começa assim, a parte que
jú li me dispenso de repetir c diz, continuando:
"No caso das greves, é o que lhe parece, em meio à
compreensão de que, afinal, podendo manifestar-se, assim
o façam as forças sociais por tanto tempo reprimidas e sufo·
cadas, inclusive salarialmentc. Não pode, no entanto,
permitir que a situação continue e até piore, pois os efeitos
de paralisações sobre a economia c a in Ilação não se farão
tardar, cm paralelo aos efeitos sobre o processo de abertura
politica."
Dissesse cu isso, como Líder, estaria amanha pintado, no Brasil
inteiro, como ameaçando. Quem está dizendo é um jornulista
nitidamente de oposiçUo, autor de bt.•st-selll·r~. uns forçados pela
censura, outros, nuturlllmentc, cm companhia do Senador Paulo
Rros'innl, do qut: um é, alternativamente, prefaciador do outro.
"A corda, para o qumto rm:sidcntc rt:vohrcion{trio,
limite Jc ~uas n:si!'!téndas, c por isso repetiu, no
discurso Uo dia IV, :t disposiç;1o inil.:xivd de aplicar~~ h:1,
rncsmo ~;ahcndn-a dr(tstica c ri!•.ida, herança do•passado pm

cstica-:"~e ~to

l\blndl•I971J

______

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONUiS.çü<>
: _Iii

Scxlu·fdrll .&

1405

ele recebida. Será o mínimo a fazc:r para tentar estancar a Rio Grande do Sul. Eu, metaforicamente, pela formação militar.
bola de neve."
V. Ex• lembrou-se do outro. Por que? Não sei.
O artigo prossegue c seria muito interessante rc:Jer.
O Sr. Lázaro Bdrboza (MDB- GO)- 1:. porque vivo estarreNilo, nobre Senador Pedro Simon, não faço de anticomunismo cido com o que sofre o País, Senador.
nenhuma indústria, até porque já fui muito pichado, no meu Pais,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Posso
no passado. V. Ex• mesmo aqui me disse que eu sempre fui tido
então como radical. Sim, pelos radicais. Pelos radicais sim, porque ler? V. Ex• me permite que leia?
eles silo, de um modo geral, deficientes de visão, sofrem de catarata
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Pois não.
ideológica. De maneira que, para eles, nilo convir com eles, não
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vou ler:
aderir às suas teses é ser exatamente o pólo oposto. Dai porque,
numa das mais belas polémicas que li em Hngua francesa, que é entre
A estratégia por trãs das nossas provocações tinha por
Albert Camus e Jean-Paul Sartre, que já citei nesta Casa algumas
objctivo principal fortalecer a verdadeira oposição,
vezes, se falava precisamente do anticomunismo usado como indúsespecialmente a estudantil, a fim de que pudéssemos
tria e de uma outra indústria, que era a citada por Camus como sendespertar um suficiente apoio das classes médias e, com a
do o antianticomunismo. Na medida em que qualquer pessoa, que
ajuda de um grupo de militares desiludidos com a imponão fosse comunista, teria que ser, necessariamente, fascista ou
pularidade do Exército c com a sua politica antinacioreacionârio, palavra que ouvimos ainda há pouco.
nalista, ensaiar uma mudança de regime. Para alguns de
Ora, o que quero mostrar nilo são similitudes entre 68 e 79.
nós, que tínhamos pouca confiança em um retorno
Acho que os quadros silo completamente diversos, cxceto em alguns
incruento à liberal democracia,
pontos que, naturalmente, podem ter identidade. Em 68, tínhamos
uma Constituição considerada uma das mais liberais de todas as -ele prova, aqui, como evoluiu da liberal democracia para a posiConstituições brasileiras. Mas Unhamos, nobre Senador Pedro Si- ção revolucionáriamon, dentro da Câmara dos Deputados, um Deputado que escreveu
pois jâ encarâvamos o processo politico como uma luta de
este livro c que ganhou prêmio. Aliás, este ni!o sei se ganhou prêmio,
classes na qual os militares não titubeariam cm empregar
mas, o seguinte que vou ler, sim. Este livro, o Despertar da Revolução
toda a força que pudessem ter, a alternativa era a destruiBrasileira, que passo, como é de nossa obrigação, à Taquigrafia deção completa das instituições liberais sobreviventes. Sentiapois para copiá-lo, diz ele, num determinado momento, à página 31:
mos que um confronto armado acabaria por ser imposto
Citava as suas atuações de provocações no Congresso, as sucessivas
aos que desejassem mudar as estruturas sociais do Brasil.
provocações e diz por que ...
Sabíamos que uma classe dominante com tamanho monopólio de privilégios e riquezas não os entregaria sem
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Quem é o autor?
antes jogar-nos na cara todas as armas de que
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Márcio
dispusesse('). Pensâvamos ainda ser altamente improvável
Moreira Alves. Co!eção de Leste a Oeste. Capa de Acâcio Santos.
que o proletariado pudesse optar por uma resistência
Empresa de Publicidade Serra Nova. Rua Bernardo Lima, 23. I•
clandestina e armada enquanto ainda existissem possibilidaEsq.- que não sei o que é, confesso a V. Ex•- Lisboa I. Não sei
des de ações abertas c legais. Daí a necessidade cie destruir
se é 1• esquadrão, I• esquina. Desculpem a minha ignorância. Serra
as estruturas legais utilizadas pelo regime para amortecer a
Nova, !974.
reação do povo.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Por que I• esquadrão?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- 1:. o vicio
do cachimbo. V. Ex• tem fisicamente; eu tenho metaforicamente.

Maior proibição não pode existir. Neste outro documento, "A
Esquerda Armada no Bras//", este prêmio cm Cuba, há o testemunho
do Sr. José lbraim, que era um dos lideres sindicais realmente de alta
capacidade de liderança, de Osasco, um jovem de 21 anos, ele, tamO Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Estâ explicado.
bém, dâ a sua versão exata de qual foi o esforço realizado, para levar
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Esq., os trabalhadores para luta armada, a serviço da luta de classes.
Pois bem, Srs. Senadores, eu não esperava que o preâmbulo fospara mim é esquadrão, o que ni!o me parece que seja uma
se tão tumultuado. O que eu esperava, inclusive, quando centrei o
blasfêmia ...
meu exórdio na figura do meu eminente amigo, Senador por Silo
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Não. Absolutamente. Paulo, Franco Montoro, que não tem em nada arranhada a admiraApenas, não consegui entender. Mas está explicado.
ção que lhe devoto, pelo mau humor que teve hoje para comigo, porO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ... Ao que o que eu pretendia fazer era exatame.nte chamar a atenção de tocontrârio, é a menor unidade de emprego da gloriosa Arma da dos nós, porque, quando lideres do MDB vão a concentrações operâ·
rias de Silo Paulo, e silo vaiados estrepitosamente, quando ainda
Cavalaria.
ontem, no jornal, li o repúdio a um Deputado que não conseguiu ler
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Está muito bem explicado.
a sua mensagem, do MDB, eu me preocupo mai~do que ele. Porque,
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me um aparte, neste instante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se nós todos estamos
interessados, não em retrocesso, nilo em violências, o que temos que:
Senador Jarbas Passarinho?
compreender, é que hã uma linha nítida de separação entre aquilo
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -V. Ex• que é permitido, com toda liberalidade reclamada pela Oposiçdo c
quer falar sobre esquadrão?
aquilo que, evidentemente, nilo pode ser feito impunemente, sem
o Sr. Llizaro Barboza (MDB- GO)- Apenas para dizer que cairmos no caos e na dc:sordcm social.
hã esquadrdo e escalões.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sim, cu aparte:?
sei. E V, Ex•, nuturnlmcntc, quer lcmbrnr isso, de umu maneira
O SR. JARRAS PASSARINHO (Ail~'•A- PA)- Estamos
patética. Eu falo de Esquadrdo de Cavalaria. V. Ex•, naturalmente,
pelo vício do cachimbo, fala no outro. Cada um de nós tem as lem- exortando ii Oposição, que li~':".~.'! Cl,\ 1 ~ ·~·.. wmos sendo todos n:pudiabranças ligadas a si. Citei o vicio do cachimbo físico do Senador pelo dos, mas que ht1 um farisaismo completo por uquc\c: antianticomu·

pronundamenws, dizer 4ue o moddo económico c social estava cere seria mantido. Agora, como realizar, realmente, urn regime democrútico com u manutenção deste modelo, aí é que cu peço a explicação. Pam mim, é inviável, para mim são dua:i coisas incompatívci!'l;
são propósitos impossíveis de se atingir, porque uma vez aberta a pri·
mt:ira brecha, uma vez escupada a primeira válvula era óbvio para
todos nós- e só quem não queria enxergar, só quem nilo queria ou·
vir c só quem não queria entender, não enxergava, não via e nilo entendia- que esses connitos iriam anorar, crescer e chegar a um ponto dificilmente controlado.
O que foi feito para impedir que isso acontecesse? Quais as me·
didas concretas capazes de dar uma demonstração cabal até pura que
nós pudéssemos defender essas medidas perante a população brasileira, perante a massa trabalhadora, no sentido de que havia, pelo
menos, algo em curso que liberaria a sociedade brasileira deste modelo concentracionista.
Na verdade, nada foi feito. O primeiro conjunto de medidas
concretas determinadas, decididas pelo Governo atual, pautou-se
exatamente, pela mesma linha - a linha monetarista de manter o
mesmo modelo concentracionista e consagrador dos privilégios económicos desta pequena minoria que se tem valido das conseqUências
deste modelo económico.
O Presidente João Batista Figueiredo, em seu discurso que ouvi
pela televisão - e devo dizer que ouvi decepcionado, exatamente
pela falta de conteúdo nas proposições que, ingenuamente, talvez, esperava de Sua Exceléncia, nesta data significativa que era o primeiro
de maio- o Senhor Presidente da República pedia a confiança nacional. Ele disse textualmente- não lenho aqui o texto, mas lenho
bem na minha memória - "Peço a confiança da Nação".
Sua Excelência esquece que cm determinadas circunstâncias,
principalmente derivadas de lodo um passado de atuação no sentido
da repressão e da política económica concentracionista, principalmente nessas circunstâncias, mas cu diria mesmo cm gera\, um governante não pede a confiança da Nação. Um governante, um lider,
conquista a confiança da Nação.
lO

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Muito bem!
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Conquista
com medidas concretas; conquista não com palavras, acenos de mão
estendida mas vazia, como nós da Oposição temos repelido incessan·
temente. Quando aparece alguma coisa nessa mão estendida, é o pàcote anlinnacionário que nada mais fez ao que insistir na mesma li·
nha de atuação das autoridades responsáveis pela politica económica
do País.
O Sr. Jarbas Passa1'inho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- O que, aliás,
não surpreende, porque essas pessoas são exutamente as mesmas que
praticaram toda esta política que levou a esta tensão crescente entre
os assalariados de um modo geral e os detentores do capital, principalmente do capital financeiro deste Pais, os prestalistas, os banqueiros, enfim, os especuladores de um modo geral.
Então, não é de se surpreender que nada tenha alterado e que o
primeiro conjunto de medidas tenha sido pautado, tenha sido dirigido, cxatamcn\c, pelas mesmas posições anteriores.
Nessas circunstâncias, nrao hú como atender a este apelo do Pre·
sidentc da República: "Peço a confiança da Nação". Mas, sim, dizer
a Sua Excelência, c dizer com toda " franqueza que a Oposição deve
usar nesses momentos: conliunça, nesses casos, não se pede: confiança conquista-se c conquista-se com obras, com medidas concretas, com proposições concretas.
O Sr. Jo.•é Lln.• (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'1
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com todo
pra1er.

O Sr. José Lins (ARENA -CEI- Nobre Senador Roberto
E.'<' sempre se refere ao modelo cconllrnico nacional
~.:omo o pai de toda!'! as dificuldades do P:.~ís, levando cm conta.
sobretudo, os dados ljUt: se rel:1cionam com distribuição de: rt:nda.
Hú, possivelmente, pelo menos dois defeitos na análhc de V. E:-:•
Primeiro, quanto a uma subavaliação dos efeitos do modelo no que
se referem à distribuição da renda. Sempre se tem computado a pena~
a distribuição da renda di reta e nunca se fez uma avaliação das renda'i índiretas; o segundo ponto é que, se fossem verdadeiros todm O.'i
males do modelo alegado por V. Ex•, jamais teríamos conseguido os
altos indiccs de melhoria de vida que o povo tem experimentado
como pode ser demonstrado através de todas as pesquisas di retas feitas por várias entidades. Além do mais, V, Ex• deve saber que, o que
se combate não silo as reivindicações justas, são os excessos, os excessos que V. Ex• também, decerto, condena, porque não levam a bem
nenhum. Quando Sua Excelência o Senhor Presidente da República
apela para a boa vontade e para a compreensão de todos, Ex•, é porque, na verdade, essa compreensão é necessária, Pelo menos é o que
entendem aqueles que tê:m interesse em ajudar o País. A ajudar com a
tolerãncia sensata que o debate democrático exige. Mas evitando os
excessos que desvirtuam c prejudicam, Os excessos é que são condenáveis. Muito obrigado a V. Ex•
S~turnino, V,

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Nobre Senador José Lins, V. Ex• disse que sempre me tenho referido ao modelo
económico como causa de todos os males que estão aí. E V. Ex•
disse uma verdade. Realmente lenho me batido incessante e intensamente nessa tecla, porque vejo ai a causa de todas as dissensões sociais que estão agora anorando c que, na realidade, vamos reconhecer, efetivamente dificultam, são obstáculos muito grandes a uma solidificação de um regime democrático neste País.
Mas, bati muito nessa tecla, durante quatro anos, pelo menos.
Cheguei a escrever um livrinho, que o nobre Senador Jarbas Passarinho, de vez em quando, cita, certamente para procurar contradições,
em que, no fundo de todas as assertivas que estão lá, está a minha posição desses quatro anos, posição em que continuo até hoje. Na realidade, acho que aí está o ponto central, e na medida em que o Governo atual se nega a mudar as coisas neste núcleo tudo se torna dificil,
para não dizer impossivel.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Mas quando
V, Ex• quer entrar na questão da distribuição de renda, alegando
que há renda indireta não computada, não vou discordar de V, Ex•;
apenas, dado o nivel, digamos assim, de colocação mais na esfera
política, neste momento, eu me permito pedir a V. Ex• um adiamento desta discuss1io para outra ocasião mais oportuna. Mas quero dizer a V, Ex• que se houve algum propósito de redistribuição, ele não
chegou a ser percebido; ele foi tão leve, tão tímido que não chegou a
ser percebido por aqueles que tê:m sido sacrificado. E a prova está aí
no ufloramcnto dessas reivindicações.
.
E muito fácil, nobre Senador, abribuir a todo esse movimento
de greve, a essas 131 greves para as quais o Senador Jarbas Passari·
nho nos advertira hoje, é muito fácil atribuir isto a maquinações, â
açào subversiva de grupos interessados seja no fechamento direitist:•
ou seja na rcvoluç1io social esquerdista neste País. E muito fácil. E
óbvio que sempre existam, uma ou outra, três ou quatro pessoas que,
ou por condições psicológicas, ou por idiossincrasias, atê por desequilíbrios de natureza pessoal, süo levudas a essa posiçtao c procuram realmente colocar as coisas nestes termos. Mas a Vl!rdadc, nobre
Senmlor, n verdade dura é que nenhum grupo agitador neste Pais,
ror mais innucnte que ele fosse, por muis elicaz, por maior capacidade Ue liderança que ele tivesse, f.:1riu reunir como cc:m mil opcrúrios,
quais estiveram reunidos neste I'~ de maio cm SL!o Pau lu, se rcalmt:ntc ntm estivesse, por debaixo disso tudo, sustentando esse movimt:nlo
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·n::s~o. Nós temos que recolher as sugestões de V. Ex•, como
11bro da Oposiçilo. Ainda há pouco, cu respondia ao nobre
a!!or Lázaro Barboza, sobre as denúncias feitas por ele qur.: nós
anu>S essas mesmas preocupações c também o Sr. Ministro das
1as e Energias revelava o seu desejo de apurú~las. Nós devemos
i, J1tlr~Ct:·me, c eu me coloco na posição de V. Ex•, nós que com·
u~os. o radicalismo, que sabemos que às vezes por trás das boas
ncõcos, das reivindicações como a dos trabalhadores, as quais
!!i:lOSjuslas, como o direito d~ greve que é um direito justo, sem
id.:~tt.lguma, um instrumento que dispõe a força do trabalho para
in-clicur os seus benefícios, nós temos que ter o cuidado
·1sârio pura nilo nos empolgarmos. Sou também um homem que
m~o lga, um homem habituado na praça pública a falar muitas
~ com fepasses de entusiasmo. Devemos, entretanto, ter o cuio necessário para não fazer afirmativas. E digo isto com certo
lll:'aflgimento. Tenho uma profunda admiração, velha admi·
•o_ pelo Presidente do seu Partido, que é um homem equilibrado,
at:o. Acredito até que as palavras publicadas como de autoria do
nc:nlc Sr. Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do MDB,
dilo mesmo em que elas não tenham cunho de veracidade, não
aCJUC o seu entusiasmo diante de uma multidão, ou diante de um
o sequioso de ouvi-lo, ele tenha se exacerbado de tal maneira a
li> de fazer aquele pronunciamento que provoca estranheza a
•! a<jue\es que conhecem o passado de U\ysses Guimarães.
1a211D, pediria a V. Ex• que conduzisse sempre com esta serenie<JS seus pronunciamentos, que debatêssemos com maior serie'· para que não caíssemos naquele lugar perigoso de que todos
os; receio. Nenhum de nós, nem os homens do MDB, nem da
EN/'1., estão desejosos de nenhum recuo, porque todos aspiramos
Cr-cmos realizar um esforço para conduzir este País, realmente, a
aperfeiçoamento democrático, que é o único regime em que os
1C&1! podem conviver dentro de um ambiente salutar ae diálogo,
;t.-uil'ldo uma sociedade livre e pluralistas, como todos nós
jll..mos.
1

!)o SR. ROBERTO SATURN1NO (MDB - RJ) - Senador
or~to Júnior, devo dizer a V. Ex•, com a mesma admiração que

:1'" cleclarou devotar ao meu trabalho e, enfim, ao meu comU!I1Cnto ern geral, devo dizer a V. Ex• que, há muito tempo.

;paflho a ação de V. Ex• e só me tem sido motivo de um res·
•J:iluilo grande e de grande admiração.
~as, V. Ex• invoca os propósitos e as intenções do Presidente
·Baptista Figueiredo. Devo dizer a V. Ex• que não estou aqui
duvidar desses propósitos, nem dessas intenções, mas para
'iirtt. eficácia das colocações feitas pelo Presidente João Baptista
ci rcdo. E quando digo que um líder politico, um dirigente na·
al .. cm determinadas circunstâncias como estas que estão
;n.tes na sociedade brasileira de hoje, antes de pedir a confiança
C<m<Juislar a confiança da Nação, é porque sinto que realmente
i~liV"os, há razões para uma grande desconfiança por parte de
g;ra ndc maioria da população brasileira em relação ao Goo. E essa desconfiança aumenta, nobre Senador, quando os
., quando as uções vão confirmando as razões dessa descon·
;a_ o<J invés de desarmar este estudo de espiri!o. Sua Exce\ônciu,
nnor Presidente, jurou realmente o restabelecimento da demo·
ia no Pais. Mas com 45 dias de Governo, fez a intervenção em 4
ic:o~II>S desse Pais. V. Ex• hã de concordar comigo que não hú
llLru politica sem uberturu sindical, que é condiçUo essencial,
ó condição slne qua non, que é condição absolutamente
ss ilria ao processo de abertura.
E nt~o. é nesse ponto que quero contradi tu r us colocações de:
:K .,.c dizer que, se havia razões nnteriores paru uma descontinnça
rartc: de um:.~ grande maioriu dos brasileiros, essas começam a
orJfJYmadas na medida que por ~\tos concretos, nào obstante as
lr.;;lçÜcs de intenção, mus os atas concretos, as medidas con·
11. 1cja no pacote antiinOacion{Jrio, seja através da repressão aos
ict 11e>s pcl~1 intervenção, começum a conlirnwr prccbamcntc,

exatamentc, aquela mesma linha de atuaçào que suscitou essa desconli;mça da Nação.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Permite um aparle,
Ex•'J
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Pois não.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA - BA) - Pode V. Ex• c a
Casa considerarem de certa maneira simplista nossa resposta ao pedido de confiança do Presidente. Mas se nós, que somos políticos,
nós que aferimos a conliança do povo, pela manifestação nus urnas,
-e V. Ex• concorda comigo que as urnas realmente representam a
demonstração mais positiva da confiança do povo ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas como concordamos!
Concordamos totalmente.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Veja em quantos aspectos nós concordamos. Logo que o Presidente exortou o povo para
manter um clima de conliança e de otimismo no seu Governo, vimos
o rcsuliudo das eleições de São Paulo. Em municípios pequenos, mas
municípios de grau elevado, municípios de estâncias hidromineruis,
cm municípios como Poá, bem próximo da Capital e veja V. Ex• que
no meu entender- pode ser considerada simplista a minha c\ussificuçào- o povo, no primeiro pronunciamento das urnas respondeu
sün ao Presidente, dando-lhe uma demonstração de confiança com u
quase unanimidade da vitória da ARENA naqueles municípios de
São Paulo.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Para que adiar as eleições,
então'! Vamos fazer as eleições em 1980, a ARENA cstú cm franca
ascensão.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Se nós fizermos a
eleição em 1980, vamos nos conduzir para a mesma vitória com que
temos nos conduzido até agora.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador Lo·
manto, por que, se nós fizermos? Por que V, Ex• coloca a condicional, .H' nós lizermos, se está na Constituição Federal?
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Faremos a eleição e
V. Ex• vai verificar que o povo ratificará a confiança na ARENA.
como tem feito em eleições anteriores. Somos maioria nesta e na outra Casa, e isso .;, sem dúvida alguma, demonstração cubai de QUe o
povo brasileiro acredita nos homens que hoje constituem a Maioria,
a nfio ser que V. Ex• invalide, e eu não, Ex•, eu creio, mas creio lirmcmentc, de que o melhor processo de se\eção, o que mais legitima a
escolha é o voto direto ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Os colegas de V, Ex•, que
estilo ao seu lado, não pensam assim.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- ... e esta é uma afir·
maçi10 c uma profissão de r.; que espero manter até o fim de minha
vid". Chego a dizer a V. E.x• alé que, se hil alguém a quem devo c
nfio me refiro ii pessoa física, porque não devo a ninguém, senão ao
povo, a minha presença nestes 32 anos de vida pública.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Durei o
aparte ao colega Senador Franco Montara, que é o nosso representolntc dc São Paulo, m:ts não scm antcs de dizer a V. Ex• que concordo, concordamos nós todos, inteiramente, de que o vcredito do povo,
o voto popular é, n:almcnte, o critério maior, o critério que nós aceitamos. Agora, o voto popul•1r dircto, sem as excrcscêm:ias indirctas
LJLIC !!slito comandando todos os Estados c um terço do Sen•1do Federal, com a liberdade de informaçrto gr•ttuita utravés da telc:visr1o c do
rúdio, que n:dullllllilo, SC nr1o !!limina, r!!dliZ muito, •1 intluência llo
pndcr cconúmil.:o c das múquinas. Acrcllitamos todos no voto di relo,
\.:Uillprid;\S tndaS :IS fnrmalidat.Jcs, todas as l:Ondiçlle.:S lJlH; rc:tlmcn\t.:
pn1pi~o:iam ltlll pronunciamento dcnwcrúlico, um rronunciamcnlo

"'

DIÁRIO DO CONGRESSO NA\IONAI.(Sl•t;i\u 11)

---------------------------

!.:Omplcto, cspontúm:o c integral da vontade popular. Mas, com ri.!·
Jaçfto a Sfto Paulo, cu me permitiria dar o arwrtc ao Senador Franco
Montara que, certamente, terá algo mais importante do que nós u dizer sobre o assunto.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nobre Senador Rober·
to Saturnino, parece-me que os representantes da ARENA nesta
Casa não prestam bom serviço ao Governo, quando pretendem
negar a evidência. Não creio que eles ajudem realmente o Governo.
O Governo se engana pensando que, com suas palavras, consegue
alterar a natureza das coisas. O modelo econômico é bom, roi
afirmado aqui, mas toda a Nação vê que não é bom, não. Um modelo econômico que nos leva a uma dívida externa superior a 40
bilhões e a uma inflação superior a 45% não é bom, precisa mudar.
A ARENA ajudaria o Governo dizendo que deve mudar. Em
matéria de apoio popular e em matí:ria de salário, é evidente que ~
situação da ramília trabalhadora é de desespero. Afirmar, como ro1
dito aqui, que a situação é boa, que a situação tem melhorado, é
negar a evidência e ir contra o Governo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E contribuir, ai sim, para que se exacerbem os ânimos e as tensões sociais.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E agora um último dado para o qual V. Ex• me deu a palavra: há um engano terrível, c
não queremos que a ARENA se engane. O resultado de São Paulo
não tem nada de ravorável à ARENA, não há nada de novo a este
respeito. Quando, no ano passado o Instituto GALLUP rez um
levantamento sobre ARENA e MDB, apresentou - e os jornais
todos divulgaram - o seguinte resultado: a ARENA ganha nas
pequenas cidades, em regra, equilibra-se com o MDB e leva alguma
vantagem nas cidades média e perde nas grandes cidades. Este é um
rato apontado à Nação. Essa eleição que se deu em São Paulo, em
treze Municípios, eram Municípios não pequenos, mas mínimos,
basta dizer que um deles nem tinha mil eleitores. Assim, não houve
novidade nenhuma. E mais do que isso, dei-me ao trabalho de razer
um estudo, um levantamento, sobre as últimas eleições municipais,
nesses treze Municípios paulistas, em 1976 e agora, em 1979, e o
resultado, nobre Senador Roberto Saturnino, é o seguinte: A
ARENA perdeu 993 votos, porque obtivera 49 mil votos, e, agora.
48 mil, enquanto o MDB, que, em 1976, alcançara 22 mil votos, c,
em 1979, 30 mil votos, isto í:, ganhou 8 mil votos, o que significa. em
termos objetivos, que ati: nos pequenos Municípios, onde ela ganha,
está perdendo terreno. Até nos pequenos Municípios, a ARENA
está perdendo terreno.

Muludc.• 1979

O Sr. Frunco Montoro (MDB- SP)- São vinte c dois biónicos. Sem isso seria minoria. De modo que é essa a realidade. Espero
que se tenha consciéocia de que não é possível enganar ninguém.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Depois da
afirmação tão categórica e veemente do Senador Lomanto Júnior, a
sua profissão de ré, V. Ex1 pode ficar tranqUilo que, pelo menos,
ganhou um voto para a sua emenda na Bancada da ARENA.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Estamos de plcníssimo
acordo. f: preciso que a ARENA fique de acordo com as palavras do
nobre Senador Lomanto Júnior. Se a ARENA o acompanhar,
bateremos palmas e estará aí o caminho aberto para o Governo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exato.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas S. Ex• deve repetir
isso para o Governo e não para nós. Nós somos favoráveis às clci·
ções di retas.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite V. Ex•
agora um aparte? Gostaria de responder ao nobre Senador Franco
Montara.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Vou permitir, porque V. Ex• roi citado. Logo em seguida darei o aparte ao
nobre Senador Evclúsio Vieira, que está acenando há algum tempo.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Senador Franco
Montara, fiquei muito triste, porque sabe V. Ex• que até temos
pontos em comum.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Mas não se trata de
amizade.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sabe V. Ex• que não
discrimino o valor do voto do pequeno município para uma grande
cidade. Não o raça sobretudo município pequenos de estância hidramineral, municípios de alto valor ...
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Mas ninguém está diminuindo o valor. Ê a realidade.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Mas V. Ex• disse que
nós só ganhamos nos pequenos Municípios.
O Sr. Frunco Montoro (M DB- SP)- Reconhecemos isso. Ganharam.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não há, assim, motivo
para tranqUilizar e exaltar.

O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Ni10 quero levar\'.
Ex' para !.!ssc campo. Queria apenas dizer a V. Ex• o seguinte: nito
queria dizer, por e.xemplo, que~ muito boa a posiçno de V. Ex~'. é
uma posiçiw de certa maneira cómoda. Por ser oposição, é muito fúdl. E quer V. Ex• que dê umu demonstração de que ser Oposiçi'w é
muito fácil? Dos 90% dos Colêgios Eleitorais dominados pelo MDB,
no meu Estado, eu tive, até em algumas grandes cidades, grandes
Municípios como llhêus e ltubuna, mais de dois terços.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mas há
motivo para querer adiar as eleições.

O Sr. Frunco Montoro (M DB- SP) - E o Sonador Lomanto
Júnior.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Está V. Ex• subcsti·
mando os pequenos Colégios Eleitorais, mas Colégios Eleitorais
esclarecidos.

O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- Ntw. Ex•. nfto é o
Senador Lomanto Júnior, é um candidato da ARENA.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• não devia alertar.
Deixa.

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Esta é a realidade. ~"io
se engana o povo, principalmente no plano político. Quando a
ARENA diz: Somos pelas eleições diretas, queremos clciçiics, mas
votam contra. Temos uma emenda para eleição dircta: votaram
contra. O nobre Senador que ralou pelo Governo disse que a
ARENA tem maioria ncstu Casa. Tem, mas nflo pelas !.!\ciçõcs
di retas.
O Sr. LomuntoJúnlor (ARENA- BA)- E se fosse pelas eleições diretas teria tamhém, maiori:1.

O Sr. F'runco Montoro (M DB- SP)- Ni10! Os outros nito cheaqui assim. Somente de outra formu.
O Sr. Lo manto Júnior (A RENA- BA)- A vocaçitu oposicionista dus grandes cidades é de que, exatumente, nu cid~tdc omh: n~to
havia rwturalrnente u aç!to do Prefeito, na cidade, a minha votm;fto
foi muito nHIIS expressiva, apenas tiveram algumas pcqttcninas vitórias naqueles Distritos. E concorri com três grandes li~u'ras, que
respeito, por quem tenho adrniraçiio c até estima, l·'il.cmos uma ~.:am
panlw úrdua nt:stt: sentido. Mas qut:ria alirmar <1 V. Ex• que :1 vitllri:t
t:m S~o Paulo, nos dot'.t! dos trct'.c Municípios considcradPs cstúnda~
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modelo cconômico não foi desenvolvido para atender aos intcrr.:sscs
da sociedade brasileira. Hoje, Senador Roberto Saturnino, a
inquictaç~o. a preocupação não é tanto com a innaçào de 40%. O
problema, nobre Senador, é a dívida externa, que tem que ser renego·
ciada - cstú aí o calcanhar de Aquiles: é a dívidu interna, qut: este
ano chcgarú a 500 bilhões de cruzeiros. Esta, a situação. Agora, o
Líder da ARENA vem fazer advertências, por simples palavras do
Presidente do MDB no interior de Mato Grosso, porque um depu·
tudo federal fez uma colocaçào, uma critica menos adequada. Isso
não representa nada. A inquietação que está havendo no sistema c
cm outras áreas que têm força dentro do sistema é que trouxe o
Líder do Governo a fazer c~so.1 advertência, que nfw serve ao M DB.
Serve, sim, ao próprio Governo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - V. Ex•
colocou a questão nos termos precisos cm que ela deve ser po .r. a.
Agradeço a V, Ex• chamar~mc a ntcnção para o fato d~ estar SL···~o
desviado do núcleo central, do ponto que rculmcntc mtercssu Lhscutir c debater neste momento.
V. Ex• citou o problema da dívida externa. Pois b::m, adianto
uo nobre Colega c a esta Casa que: chcgamm a mim informações,
que ainda não posso dizer se estilo confirmadas, chegaram a mim informações muito seguradas de que a divida externa real não é de 41 c
poucos bilhões de dólares, como foi anunciado na Mensagem Presi·
doncial de março, mas de quase 44 bilhões. Esta informação, por
conseguinte, não era verdadeira. A divida externa brasileira jú cstú
cm 43.R ou 43.9. quaso44 bilhões de dólares. Neste ano, a prossegui·
rem ;~s coisas como vão, nossa dívida externa vai-se alçar a quasc 50
bilhões dc dólares, c os serviços dessa dívida vão consumir, somados
aos gastos com pctróh:o, mais de 90% das exportações quc.:, çom
todo o sacrifício, o povo brasileiro está conseguindo vender ao
exterior.
Então, rcalrnt!ntc ai está o problema.
Por outro lado, o problema du divida interna também ê re>ul·
tante de todo esse mecanismo diabólico de especulação linanccira
que leva o Gowrno a alimentar toda essa cirunda monetarista, infernal, que só tem um resultado: cresccr a dívida c crescerem os
pagamentos que o Governo vai sendo obrigado a fazer para os
bolsos desses prestamistas, dcsses homens que não querem nem
seguir a regra do capitalismo - investir cm negócios com riscos -,
mas querem emprestar a juros altos c com garantias do Governo.
Então, é aí que está o problema,
Na hora de se combater a inflação, nUa é com pacotes monetaristas, nUa é com sacrifícios da classe trabalhadora, que esta jú
não tem mais condições de arcar com sacrifícios, mas, sim, é cor·
tando exatamentc na cspeculaçUo financeira, é reduzindo os juros, é
fiscalizando a aplicação do tabelamento de juros. Enfim, é por ai
que se vai combater a inflação, e não usando processos que mais
uma vez forum utilizados, com esses resultado!<! que todos sabemos,
desastrosos para a Nação c para o processo de desenvolvimento
brasileiro.
O Sr.José Lins (ARENA- CE)- V, Ex• me permite'!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. José Uns (ARENA -CE) -Nobre Senador Roberto
Saturnino, cm primeiro lugar vou referir-me a uma citação passada
de seu discurso, cxatamente dentro da tese fundamental para a qual
v. Ex• nos está conduzindo, é quando V. Ex• diz jú nào poder ncrc·
ditar na palavra do Presidente da República, Na realidade, V. Ex•
cita, quanto à abertura polítit.:u, a intervenção nos sindicatos.
Pergunto <lO nobre Colega, a respeito de debate travado longamente
nesta Casa, se realmente V. Ex• ou o M DB cncontr;1m algum:.~
suhstúnda na natureza da lei que nos obrigue a respcitú-la. Realmente houve intervenção cm sindkatos, cm ratão de 1:rcvcs consi~
dcr:1das ilc~ais, c a intervcnço1o foi legal. N:io estamos discutindo,
corno nf1o estava na intenção do Líder Ja A RENA discutir di fi~
t.:uldades normais ..

1-

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador
José Uns, posso cortar um pouco o aparte de V. Ex•?
O Sr .•losé Uns (ARENA- CE)- Claro, Excelência.
O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Chamo a
sua atenção apenas para o seguinte: é que a lei, com a qual não concordamos, mas achamos que, se realmente existe uma lei, ela deve
ser cumprida ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- E V. Ex• acha que não concordar com a lei autoriza ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB -lU)- No cnt:dlto,
a lei não obriga a intervenção.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- A lei não obriga.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - A lei
possibilita, mas a decisão da intervenção foi ~ma dccisilo r~llitka do
Governo. Ele poderia perfeitamente ter de1xado de tom~;-!a c ter
procurado a negociaçUo, caminho apontado pelo Sem1dor t\iüntorn.
Esta seria a atitude que esperaríamos, e a classe trahalhad!ll '1 ·~l:r:.t·
mente, de um Governo cujo Presidente vai ft tclcvisào c jur.\ .,, Jt~-;ta
belecimento da democracia brasileira.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- É exatamente neste pomo
que queremos chegar nobre Senador. Há uma cois-a cham~1da n:spollsabilidade que não é só do Presidente mas tamhén1 das liderançh
deste Pais. Não desconhecemos as nossas dilicu\dades ma~. cm ~ii
consciênciu sabemos cada um de nós, que aqui discutinlLl:oi l!'i~.:s ploblcmas fundamcnt;lis para os destinos do povo brasileiro. (J~t.: h~t um
limite entre a prática da democracia c o desrespeito it ki. Sahcmo~
que, se, de um lado é possível evcntualm~~te deixar tk :1p\i('ar as leis
ao abrigo do bom senso e da responsubd1dadc, pur llutro lado cs~a
mesma responsabilidade obriga a autoridade a salvagumdar a
tranqOilidadc c o bc:m-estar da família brasilcir:: Os sinJic:.llos,
nobre Senador não são instrumentos isolados, nüo \'i vem só cm si é
para si. Os sindicatos são partes do sistema produ.tivo nacional, que
quando falham não afetam somente sua Vida. l: :1gora quando a
pr:Jtica da democracia ressurge pela vocação histórica do pO\'O
conduzido pela mesma vontade das forças que lizer:Jm a Revoluçfto,
precisamos reconhecer os limites que a responsabilidade c o bom
senso impõem. O entendimento que tenho, o entendimento certo do
discurso do nobre Líder da Maioria não é, abolutamente, o da negaçUo do dirt:ito às práticas democráticas. Ê do reconhecimento de
que h:í esse limite no qual se encontram as responsabilidades das Li·
deranças cm conjunto, para que possamos resolver os nossos problemas dentro do respeito à lei. O MDB poderú, se o entender,
lançar a culpa de tudo que está acontecendo no passado, nu
evolução do modelo ou no que for. Contudo, isso nàu n.:move es~a
co-responsabilidadc e a coobrigaçào que temos du rcspc.:ito ü lei,
porque fora do respeito à lei seria impossível caminhar no ~cntido de
uma democracia verdadeira.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Nohrc
Senador, das colocações, das observações de V. Ex •, nas suas
premissas, nós nilo vamos discordar. Que realmente é preciso
chamar todos à responsabilidade, estamos de acordo: que realmente
há um limite para a expressão, a manifestação dt: ccrta inconformidade, estmnos de acordo.
O Sr ••Josê Lins (ARENA- CE)nohre Senador.

Não~ ~ll

manift:sl:lç:In,

O SR. I! O BERTO SATURNINO (~I DU- lU)- A nossa cique V. Ex• vai justilicar a po:-.içào Uo Governo, dizcndll
que esse limite jú foi <.!tingido hú ·l5 dias dc Govt:mo, ~.:om as ~n:v~s
que estão ai, ...
verg~ncia t;

o Sr.•Jo'il:
Senador ...

Lin11 (ARENA- C'E)- O que qucro

dit~:r,
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O SR. ROBERTO SATlJRNINO (MDB- RJ)- ... c nós estamos dizendo que esse limite está longe de ser atendido. Que um
governo que se propõe ao restabelecimento da democracia no P01ís,
que sabe perfeitamente que essas manifestações, digamos ussim, são
o afloramento de algo que estava represado há muito tempo- tinha
que ter um grau de tolerância política muito maior, para não usar o
instrumento da intervenção que a lei lhe dá, lei esta que combatemos, mas que, cfctivamente, lhe d{ esse instrumento, então o
Governo tinha que ter .a sensibilidade, a .bedoria política para não
usar esse instrumento sem antes esgotar todos os caminhos da negociação, que não foram absolutamente esgotados, nobre Senador.
E nós temos absoluta certeza e informações de que os empresáriosinclusive no caso dos metalúrgicos de São Paulo - estavam dispostos a dar algo mais para chegar a um entendimento. E foi o próprio Governo, foi o pró?rio Ministro Mário Henrique Simonsen,
embora com o desmenttdo do Senador Jarbas Passannho, mas
depois, sucessivamente, confirmado por várias declarações de empresários, foi o próprio Ministro, repito, quem impôs o limite, e d~sse:
não dêem mais um tostão. Por quê? Porque ele, Governo, querta o
quê? A intervenção. Está a verdade. Queria jogar duro para barrar~
caminho da negociação e dar a demonstração de força logo ao pnmciro mês do Governo.
Então, essa é a atitude de um Governo que se propõe a restabelecer a democracia? A nosso juizo, pela nossa sensibilidade, francamente, não é.
O Sr. Franco 1\lontoro (MDB - SP) aparte?

Permite V. Ex• um

o SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz. Fazendo soar a
campainha.)- O tempo de V. Ex• está esgotado, já excedeu de 20
minutos, mas V. Ex• tem mais 10 minutos para concluir o seu
discurso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço a
bent:voléncia da Presidência.
Ouço o nobre Senador Franco Montara.
O Sr. franco Montoro (MDB- SP)- Diz bem V. Ex• O
Governo teria a faculdade de usar esse instrumento, de acordo com
essa lei de legitimidade duvidosa. Mas, queria acrescentar o
seguinte, nobre Senador: o próprio Governo reconhece que essa lei
não ó justa. Tanto que hoje recebemos reforma da lei, em que o
Governo retira, das atribuições do Ministério do Trabalho, essa
compet~ncia; ele reconhece que não é razoável;~ contra a natureza
do Direito Trabalhista; é contra a natureza do direito de associação,
e que corresponde a uma concepção estatista, totalitária, achar que
0 Governo pode fazer tudo, que pode interferir em todo lugar. Essa
1: a tese que Mussolini dizia: "Nada fora do Estado, nada sem o
Estado, nada contra o Estado". Isso não é democracia. Um
Governo que fula em abertura democrática, deveria respeitar aquilo
que é um princípio do Direito do Trabalho, e que ele mesmo agora.
hoje, levou ô Comissão de Constituição c Justiça~ ô Comissã.o de Legislação Social do Senado proposta para que se cltmt~e da 1." essa faculdade; mas, no momento em qut: ele pede que se tire a laculdnde,
ele a emprega com violência. De outra parte, aqueles que insistt:m na
legalidade e ficam numa posição da dura /ex sed /ex a eles nos
opomos. Então, que o Governo cumpra a lei, que estabeleceu obrtga:
toricdade de um índice de produtividade nos salários, que nào l01
cumprida, Um Governo que não cumpre a lei contra os trabalhadores, aplica uma lei injusta contra os tmbalhudores.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Nobre
Senador Franco Montara, V, Ex• tem toda a razão. Primeiro, o Governo reconhece que a lei existente é ilegítima, l<mto assim que se
propõe a modilicá-Ja; segundo, o Governo rcc?nhccc~- porLJU.c
todu a Naçrlo reconhece- que os tmbnlhadorcs tem razoes pura reivindicar mais salúrios porque tivcrum sua capacidade n:ivindkatôri~t
rcrrc~ad:l.

O Sr. Fru•co Montoro (MDB - SP) - Porque a lei não foi
cumprida.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Porque a lei
não foi cumprida, como diz V, Ex• Terceiro, o Governo que propõe
restabelecer a Democracia e que reconhece - porque hú de
reconhecer- que a condição essencial para a abertura democrática
i: a abertura sindical, também, politicamente, nào poderia fazer essa
intervenção. Então, há várias razões para o Governo não tomar esta
atitude.
Isso ao primeiro mós de Governo. Há várias razões gritantes
para não se tomar essa atitude absolutamente contundente, hostil; é
uma verdadeira declaração de guerra contra a classe trabalhadora.
Por quê? Então, esse é o Governo que propõe a restabelecer a democracia e a concórdia, no Pais. 1:: uma questão de sensibilidade politica; i: uma questão de oportunidade das medidas, e - vamos
reconhecer, nobre Senador - as condições estão muito longe
daquele limite a que V, Ex• tanto tem se referido.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço aV. Ex•
nobre Senador Roberto Saturnino, que não permita mais apartes.
V. Ex• já excedeu o seu tempo regimental e ainda hú seis oradores
inscritos para falar hoje, ainda. Peço, portanto, a V. Ex• que não
conceda mais aparte c conclua o seu discurso.
O SR. ROBERTO SATURNI1'ó0 (MDB- RJ)- Atendendo
"adverténcio e as ponderações de V. Ex•, vou concluir, dizendo que,
realmente, o que eu queria dizer à casa nesta tarde, foi dito, e acho
que o debate propiciou a troca de opiniões, aqui, que marcaram
muito bem as posições do MDB e da ARENA, nesta tarde; acho que
o debate foi muito útil e foi construtivo ..\s coisas ficaram bem
claras. Todos nós os partidos, aqui, ambos somos contra qualquer
retrocesso, e estaremos juntos neste particular. Isso não há a menor
dúvida. O MDB repele absolutamente qualquer idéia, qualquer
possibilidade de um retrocesso politico, mas achamos que as formas.
o caminho de se evitar esse retrocesso, é realmente abrir o modelo
cconômico, abrir o modelo social e ter tolerância com as reivindicações sociai1, que aí estão, explodindo, e que não podia haver
outra expectativa senão essa, dado o represamento de tantos anos.
Portanto, repito, é preciso ter tolerância; ê preciso desenvolver
3 capacidade de negociação até às últimas conseqí.lências; é preciso
tomar, já, medidas concretas que combatam a inflação, que combatam o endividamente externo c interno, que combatam a especulação, mas sem o sacrifício substancial da classe trabalhadora.
com o sacrifício daqueles que mais ganharam, nestes últimos
teri1pos. Então, é por aí que vamos encontrar o ca~inho, e nesse
caminho estejam V, Ex•s Senadores da ARENA absolutamente
certos de que contarão com todo o apoio do MDB; todas as medidas
que objetivarem a consecução dessas metas a que estamos nos referindo: justiça social no seu grau mais elevado; combate à inflação e
aos males econômicos que ai estão, pelo caminho da mudança do
modelo econômico; e solidificação de todo o processo de abertura
democrática, que mal se iniciou neste País: para isso, a ARENA poderá contar com o apoio integral do MDB.
O Sr. Franco Montoru (MDB- SP)- Muito bem!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mas, esperamos nós- esperamos não - temos a certeza de que nenhuma
outra interpretação às palavras do Senador Jarbas Passarinho, c
S. Ex• foi muito enfático ao retirar o MDB de toda a possibilidade
de enquadramento cm qualquer interpretação mais duvidosa, mas
de qualquer forma ni'\o custa dizer, c acho que é um dever nosso
rcalirmar, aqui, que qualquer interpretação segundo a qual o MDB
possu cstnr influindo no sentido de ugitar massas trabalhadoras para
o caos, para a badcrnu, para, enfim, reivindicações que extrapolem
aquilo que nós achamos ser de justiça, por parte dos trabalhadores,
isto nós nàu acdtamos, intel'pretaçõc-s desta nature-za que n~o foram
colocadas pelo Scnadm Jnrhas Passarinho. mas que am;.mh~ plldcm
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~ir a ser colocadas em deduções ao que S. Ex• disse, hoje, a4ui, essas
mterpr~tações nós, liminarmente, decididamente, definitivamente,
repelimos. Essu nilo é a nossa posição, <~ nossa posição é pda demo·
cracia, rejeitundo todos os extremismos, seja de esquerd~1. seja de

direita, rnas, sim, pela justiça social c sustentando que o único
caminho capaz de pavimentar, capaz de solidificar a estrada do
reprocessamento democrático, neste País, é a mudança do modelo
económico social, dando às maiorias brasileiras, aos trabalhadores
brasileiros, a fatia que eles merecem no bolo da riqueza nacional,
porque é gerada, também, com o esforço e o sacrifício deles.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.).

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Por cessão do nobre Senador Gabriel Hermes, tem a palavra o nobre Senador Lázaro
Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um jornalista patrício, cujo nome neste instante me foge da
memória, autor do discutido e já famoso livro Na Prárica a Teoria é
Ourra, logo nas primeiras pâginas narra uma história que, indubitavelmente, quem as lê verifica que se trata de humor negro. Diz o
jornalista que certo milionário reúne para um banquete cem convivas, um banquete regado a vinhos franceses. Lá, a certa altura,
ergue a sua taça, chama a atenção dos convivas dizendo: brindemos,
meus amigos àqueles que não têm nada para comer. E ai então, tran·
qUilamente, com a consciência apaziguada tem inicio a festança.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acaba de dizer o eminente Senador Roberto Saturnino, da tribuna, que é preciso que se dê às
famílias trabalhadoras brasileiras as condições essenciais para viverem com um mínimo de dignidade. Os movimentos reivindicatórios
que ai estão, contados um a um pelo Sr. Ministro do Trabalho já
somam 103, evidenciam uma única realidade, triste, brutal, é que ao
longo de I5 anos de Governo de opressão, ao longo de 15 anos cm
que o povo não tem sido consultado, os Governos que se sucederam
na chefia do País, instalaram, mantiveram e aprimoraram um mode·
lo económico altamente elitista e concentrador que não oferece
condições de sobrevivência à grande família trabalhadora do Brasil.
Esta é a única realidade, Sr. Presidente.
Agora, por exemplo vive Brasília com a sua primeira greve.
Pelo menos desde que tenho assento nesta Casa, não ouvi falar de
outra greve em Brasília. São os professores a reivindicar melhorias
salariais. Logo no começo da greve, na condição de Vice-Prcsidente
da Comissão do Distrito Federal, já que S. Ex• o Senador Jcssé
Freire, aqui não estava, ele que a preside c sendo praticamente chamado à colação pelo nobre Uder do Governo em exercício o Senador Murilo Badaró, tomei a iniciativa de convocar a Comissão do
Distrito Federal para conversar com o Sindicato de Professores e
com o Governo do Distrito Federal e tentarmos, em nome do Senado, mediar essas negociações.
O Senador Jessi: Freire, que já se encontrava de regresso ao
Pais, telefonou-me, horas depois, do Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo, dizendo-me que chegaria a Brasília às primeiras horas da
manhã, para participar da reunião e presidi-la. E assim foi feito, Sr.
Presidente.
A Comissão, depois de ouvir o Presidente do Sindicato de
Professores, decidiu designar uma subcomissão de Senadores para
mediar a qucstilo, E ela foi formada. Pela Aliança Renovadora
Nacional nela tiveram assento o Senador Murilo Badaró, Vice-Líder
do Governo c Passos Porto e pela Bancada do Movimento Democrático Brasileiro c pela representação naquela Comissão o orador
que ora ocupa a tribuna.
Depois de conversarmos longamente com os integrantes da dircçào do Sindicato dos Professores, fomos a uma audii:nciu com o Senhor Governador de Brasília.
Eu verificava, Sr. Presidente, que as reivindicações, consubstanciadas cm 10 pontos, tinham pelo menos alguns desses pontos a
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embusar-lhes reivindicações das muis justas, ~.:o mo por exemplo, du
equiparação salarial alcançada, depois de muita luta no ano pas·
sudo, mas cscumotc;:ad;.l pelo Governo, na medida em que jogou 50%
da equiparação para só ser atendida no mês de outubro do corrente
ano.
Logo n.1s primeiras conversas mantidas com o Senhor Govcr·
nadar do Distrito Federal, que cavalheirescamente nos recebeu,
S. Ex• começou por dizer que entendia ser a greve ilegal. E disse
mais que nilo tinha como resolver o problema, não tinha como atender às reivindicações dos professores. S. Ex• chegou, inclusive, a
insinuar que no espírito da greve de: professores de Brasília existiu
uma espt:cic de orquc:straçào, porque ela se dava no mesmo instante
em que movimentos idênticos se abriam pelo País afora.
Depois de ouvir longamente o Senhor Governador do Distrito
Federal, depois de ouvir os colegas da Comissão. eu me rt:st:rvava culado, resolvi interferir nu conversa c liz ver ao Senhor Governador
que, na rcalidude, a única coisa que existia no espírito da greve de
Brasília, a única coisa que a identificava com os movimentos idt:nti·
cos no resto do Pais era fruto dessa politica de arrocho salarial que,
ao longo de 15 anos, os governos sucessivos mantiveram. E sem tt:r
sobre esse ponto ainda trocado idéias com os membros do Sindicato,
tomei a liberdade de dizer ao Senhor Governador do Distrito Federal que, pelo menos no que tangia à equiparação salarial reclamada,
equiparação cm que os professores foram esbulhados em 50% dela,
na medida cm que foi transferida para outubro deste ano, pelo menos naquele ponto central, S. Ex• deveria encontrar meios c força
para resolver o problema e garantir o imediato pagamento ao corpo
de professores. Disse-lhe mais que se S. Ex• assim procedesse, se armaria, moralmente, parn dialogar com os professores, e, inclusive,
dadas as dificuldades que enfrenta no começo do seu Governo, ia encontrar mais compreensão por parte da abnegada classe.

O Sr. Roberto Snturnino (MDB- RJ)- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pois não, com
prazer ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Roberto Saturnino (M DB - RJ) - Nobre Senador, eu
não tive tempo de ler, integralmente, o artigo do Professor Paulo
Timm, que saiu hoje publicado no Jomal de Brasília. Fiz uma leitura
dinâmica, uma leitura muito rápida, do que me pareceu uma matéria, um artigo, um estudo muito bem feito e com muita profundidade sobre o problema dos professores de Bras!lia. Como disse a
V. Ex•, não tive temp.o de ler com mais detalhes, mas pareceu-me
que o professor, neste artigo, comprova, com argumentos muito sólidos e com dados muito concretos, a assertiva, a argumentação e a ruw
zão que V. Ex• está aduzindo. 1: óbvio, quem tem sensibilidade politica percebe, imediatamente, que a questão toda se resume no represamento salarial, mas nada como um estudo profundo, meditado e
bem feito que me parece importante e cuja leitura sugiro aos nobres
Colegas desta Casa, o artigo publicado, hoje, no Jornal de Brasília,
do Professor Paulo Timm.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, eminente Senador Roberto Saturnino, que vem re·
forçar as palavras que ora estou a proferir.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Permite-me V. Ex•
um aparte'!
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço, agora, o
meu Colega de representação, eminente Senador Henrique Suntillo.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Meu ilustre Senador
U1zaro Barboza, acredito que, realmente, o problema nàQ.é apenas
conceituai. Não consigo crer que us autoridades deste País, os homens de Governo estejam realmente convencidos de que nesta movi·
mcnlaçrw social toda no País, inclusive, aqui, no Distrito Fedcrul, cs-
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.·1<1 ~:a vendo :duma coordenação subver~;iva, c:-.qu~.:rdJsta. Realmcn., n:h, h:'t ~;timo :u.:rcditur que cs~as Jutoridadcs creiam nis~o. O qu~.:
;,t; prco~;upa mais i: pensar que s~.: esteja tentando pn.:rarm i.l :-.ucicda',; bra:oiilcir;L, psicologicamente, para coisas piores. O .\1inistro t.io
r;th~llho, h.:í poucos Uía.~. vdo J lmprcnsa pMa dizer que no .wu
··:r·:hro qualquer coisa dizia que cstc movimento estava sendo con'·IJ:iJo ;;adünalmcntc c que e:isrt cJnduçàa, de acordo cllm o seu
.:n:hH~ ..·.cria de esquerda. O cminr.:nte Lid1:rda MaiNio:t, nc:;ta Cusa,
. mbém, nu t..ii;1 :-.cguimc, vr.:iu ~tlmprensa, hú poucos t.lia:-. p<trJ dizer
,.1c i..Orll'l•rJava, ~tcrescent:.tnJo, ~tpcna~. que poderia :,cr de csqucrda
·I d;: dtrcita, tllas qw: eram raJicdi:-.rnos que aí t:'\\:.,tíam ctc. Hoje, u
::.curso do nohrl! Lidcr da :vtaiori;t fni tamh~m quast.: tudo c:le vazu' nos mesmos termo.", pc:lo mt:nos mais ou menos 110."i mesmos tcr1th. E !it::.tmos aqui :.t nens:.tr, se realmente st: dcsej:.t entendt:r :.t mo;!~lr:nt:.tr;Jn social do País, toda essa gamu de reivindic:1çlJes. cumu
·mo..:rúticas ou se j'ú se pretende, apoiado nc:las. começar u r~w.:r o
• ~·,11 ~olitico. Aclw i."i~;o muito sério, c nfto hú de ser pdo ~vl DB, nem
·1r gruf:os csquc:rdist;.IS ncstc PJh, que pruticamentc !'oram dil.lnW·
1s pc!o Govcrno autorit[lrio durante csst:s I 5 ~nos.

O SR. LÁZ,IRO BARBOZA (MDB- GO)- Eminonlc ScnaHenrique S;mtillo, Jo ar:trtc de V. Ex~. substancioso scm Júvi;o~, proccdt:nlt:, recolho par;! cstc uiscurso do:tdüs que.! cvidcm:iam
··;istlr nu País. ::fctivamt:ntc, um:.~ orqucstr:.tt;ào. Só qw: t:ssa orqut:s·;tçüo t: em:cnad;,i, não rc:lns movimc:ntos reivindicatórios dtJ povo
-...;al:trialio, ~~La: sofre. qut: pena t: que nem se alimenta.
illf

O Sr.Ju~é Lin!t (ARE;\JA- CE)- P..:rmitc V. Ex· um aparte!

O SR. LÁZARO liARBOZA ( MDB - GO)- Só que •:ssa o r.. tenraçàu n;1o C lei ta por políticos da Oposiç~1o: essa orquestraçJo,
;1mcruavdmentc. -se ela existe. e mt! p;.lft:cern sintom[tlicos os du:.JS trazidos~ colaç:io por V, Ex•- é: ft.:ita t:J.::atamcnte r:elas forças
llJC constituem o jogo de poder há 15 anos no Brasil.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ante•; de osten··.:r o mr.:u ruciocinio seguinte, ouvirei, com u maior ;.ilc:griu, o nobre
'·:nado• Pedro Simon.
(J Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Eu, juntamente com o Se.·:tdor Henriquo Santillo, com V. Ex• e com os nossos colegas de
:.ancada, assistimos. com a maior preocupação, o discurso do Sc:na·
.;..1r Jurbas Passarinho, principalmente se <.:!iarmos ~o discurso de
.). Ex• o fato ut: que um pruuunciamcnto. mais ou mcnvs com a mt:s·
'na tônica, foi profc:rido nu Câmara dos Deputados. no mt:smo mo·
:10ento, pela Liderança da ARENA naquela Casa. Somos obrigados
:1 csclare~.:er: a Nução intr:ira reconht:ce na figura do Dt:putado Ulys·,cs Guimarih:s o condutor das oposições brasileiras, o homem da
·~1odt:raçào, do equilíbrio c da sensatez; o homem que, ao longo de
tl)dus r.:ssas lutas c sofrimentos, tem feito do M DB uma opção dcmu:rétlica. Talvez, toda pregação do Deputado Ulysses Guimarães ü
'rr.:ntt: do MDB seja no scntiJo de buscnr ademocradu pelo voto populur. NliO SI:! podt: pinçar - nüo tiVt: u oportuniduJc u~ lt:r o pronuneiamenlO do Deputado Ulysses Guimarães- na ligura de um
homt:rn pUblico, cuja açào, hú longos unos. •~ N;,tçüo conhece, pela
';tm sensibilidade, não st: pode, rt:pitn, pinça r uma paJavm ou um tr~.:·
dw, E o qut: Olilis nos rrcocupa. ~ qur.: esse trecho seja pinçado pur~1
<:o\ocú-lo ~.:m meio ;1 uma si:ric de outros, paru, uo iinul, não ~c chcg~\r
: conclusUo. O Senador Jarbas Passarinho disse que iriu à tribuna,
!h:sta tarde, para fazer um dos mais gravt:s e sérios pronunciamentos
'JUe j:"t h:wia feito at~ então.

1: verdade.

O SR. L;\ZARO MRDOZA (MDB- GO)-

O Sr. i'<dro Simon (M DB- RS)- Mas S. Ex• não concluiu o
pronunciamento, !ii.: ou no ar. E. se lknu no ur, nós LI o M DB. I!:·
.rw·: nhrigaçi'"to de dizer: <1 Naçf1o conhece o Dcpuwdo Ulysscs Gui'~.:u
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maràt:s. E podemos dizer muis: cm mcio a essas lutus desst:s quinzr.:
anos, <J MDR é o grande rcsponsftvcl por este País não tr.:r cuido no
~·ao:>. Por cstr.: País nilo ter sr.:guido por caminhos outros quc não o d;1
kgalidade c dn normalidade ...

O SR. L;\ZARO BARBOZA (M DB - GO) - É mdade.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- A pregação c!o MDB nas
:ri hunas, nas eleições huscando votos, pedindo votos, dizr.:ndo qut.: u
:.;arnmho lt.:gítin10 dr.: se busc~r o poder é o c~minho do voto, é o
\I DH. com esperança inclusive de todo um povo, que tc:m sido o
õnaior rcspons[lvcl por tt:rmos ainda um climu de tranqUilidade. Não
: (J Govanu que imagina quc descobriu um método de scg.uranp.
)LJt.: segurança é cssu que jã, agora. nos primeiros minutos dcsapure•:r.:·.~ Ni1o é o Gov~:rno qut: invt.:ntou um método de supcrscgurançu, é
t Orosiç[to, quc a indu tem credibilidade do seu povo, para conliar
•Jr.:Ja. Optlsiç:lo, como c~tminho de opção democráticu. Temos a obri·
·.~açiio, p~1ru m:ixar claro, que em tudo qur.: se cstâ passando nt:stc
?ai..,, u p:tpd do ,\tlDB é um papel de.! advertência. Advertiam ontr.:m
J St:nutior Robt!rto Saturnino c os líderes do MDa para as comeqLil.:n~i:.ls Jc urna polític;:t social c: da politica económica. Nus greves,
..!i'a u Sen:a.lor f';IUIO Brussurd qut:, por det.:isào unãnimc da Bancud~t
jl) M DB, -~ugeriu ao ~cnudor Jarbas Passarinho, para irt:m em co·
l\Jssào ao ABC paulista t: encontrar uma solução. Era o MDB 4ue
·t! propunh~t .1 urna situação dr.: intermcdiador. Era o MDB que \t..'
lcrcr.:iu, inclusivt.:, para.t.:m conjunlO com os Senadores a:.~ ARE!'\ A,
cb.:.tn.:n: :ti.]Ui1 1J que u Govr.:rno não tinha conseguido. Quando hou-: 1 trcvt: dos prul't!;o;'ior~.:s. lá no Rio Grande de Sul, a BatH.::;lda do
'J[;.H fl·t. a m~.::-;mu proposta e foram os prafe~>Or~s que J'!ào u accilí.i·
""· Af(E~ ..\ o MDB. por proposta do MDR. foram ao> professo~s. que n~tn act:ituram porque pediram- vejam que tipo de subvcr·
.~o. quc tipo dt: idc::ologia est:i nestes professores- ao D. Vicente
·,'.:IH:rc::r, me purece urnu figura insuspdta neste Pais, que servisst: dt:
·ntcrmt:t.ii:ldor. Eh: serviu e t:ncontrou-se uma solução. Ao M DB nr:.o
.,~rv..:m as asst:rtivas de Sc:nador Jarbas Passarinho e mugoa muito
·~Llc se pinçc aqui e acolá uma strie de pensamentos isoladm para
(;~r.:!;t~lr <~.uma conclusão que licou no ar. Poderíamos -diariamente pc:·
~~umos :tqui, pinçarmos aqui e lá, pt:nsamento de Lídetc:s do Gover;:o, dt: homens do Governo, paru deixarmos também conclusõc:s no
:Jf. Só para que não lique no vazio uma assertiva feita dirt:tamentc: a
mim: rcalmt:nte n:fcri-me i1 Alemanha, mas poderia, no meu discurso
de ontem, e faço-o agora com a benevolência de V. Ex•, tranqUila1tcnte refr.:rir que um exemplo como o do projeto aprovado aqui on'•m existe, hoje, na Rússia, na China, cm Cuba. Lá também o Gover·
oo lcrn o seu órgiio de propaganda e lá também o Governo deseja
massirtcar a propaganda ortcial. Referi-me à Alemanha como ori1:em, mas poderia dizr.:r hojt:, concretamente, Rússia. Chlnn c Cubu.
~J[to sou daqueles que combatcm um cxtrc:mo pura ::.plaudir o outro,
·;ou dt:mocrata por convicçlto.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Muito bem
"minente Senador Pedro Simon, V. Ex•, com a postura de demo·:rata t: de Lider que o País inteiro aprecia, coloca as coisas nos seus
dr!vidos lugares. E V, Ex•. no seu substancioso ,aparte, evidt:ncia.
mais uma vez, a preocupaç~o que i: de todos nós, com o discurso há
pouco proferido pelo nobre Líder do Governo, Senador Jarbas
Passarinho, porque, realmente, o discurso de S. Ex•, precedido da
>tdvertência de que;: seria um dos discursos mais sérios dt: suo:1 carreira
pMiamcntar, tc:vt: um longo t:xórdio, pr.:rorou várias vc:zt:s, mas
S. E,,o ni\o concluiu a sua ornçilo. E, no mesmo tempo, o Líder do
Govc.•rno nu Cümaru dos Deputados tumbtm procedia assim.
O Sr. Aloysio Chuvos (ARENA- PA)- Isso ai é um diúlogo
interno para a bancada do MDB7
O SR. LAZARO BARDOZA (MDB- GO)- Aqui, o nobre
Líder do Governo não se limitou a responder ao discurso do
Senador Franco Montoro, que o antecedera na tribuna. S. Ex• foi
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ao discurso do Senador Franco Montoro, sentou-se depois no
discurso de V. Ex•, Senador Pedro Simon, ontem proferido, criticou
colocações fcitus pelo nobre Senador Henrique Santillo ...

sào na n:alidadc, o AI·5 tiradl1 das mãos de urna pc:.:-.o~ pum sc1
colocado nus tnào~ de um grupo; é uma cspédc de Al·5 vestillo dt:
mulher, Sr. Presidente, é uma espécie de veneno co\ocudo num
frasco bonito e bem enfeitado, é umn espécie de açúc~1r a dourar ~

O Sr. Aloysio Chn•cs (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... pelo Senador
Roberto Saturnino, para, em seguida, focalizar em cheio a rtgura do
Presidente Nacional do MDB, o Deputado Ulysses Guimarães. Veja
V. Ex•, cm outros tempos, cm outras oportunidades, quando os vulcões do Olimpo situados do outro. ludo desta praça tremiam,
rugiam, e ameaçavam, essas colocações também eram feitas aqui, as
chamadas advertências veladas. Queria Deus, eminente Senador
Pedro Simon, que após o discurso dos Lideres do governo nus duas
Casas do Congresso, após a intervenção violenta no sindicato dos
professores de Brasília c, segundo notícia a imprensa, a demissão
dos cargos de professores daqueles que integravam u Diretoria do
sindicato, não seja o prenúncio de que pretenda o Governo ...
O Sr. Aloysio Chnvos (ARENA - PA) Lázaro Barboza, permita-me dizer u V. Ex• ...

Nobre Senador

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... nu realidade
criar um poço fundo para justificar talvez u cxperii:ncia .. .

o Sr. Aloysio Cha•es (ARENA - PA) - V. Ex• não est"
falando ao Senado, está falando com um diálogo interno para a
Bancada do MDB. V. Ex• recusa o aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V. Ex• por gen·
tiloza ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V. Ex• não
apartear o orador sem licença.
O Sr. Aloysio Cha•es (ARENA- PA)- Mas, o orador não
concede o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Só é permitido
aparte quando concedido pelo orador.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
V. Ex• por me assegurar a palavra.
O Sr. Aloysio Cha•es (ARENA- PA)- Peço a V. Ex•. Sr.
Presidente, que consulte o orador se ele me concede o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço a V. Ex•,
Senador Aloysio Chaves, que acate a decisão da Mesa.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Eu acato a decisão da
Mesa e peço a V. Ex•, respeitosamente, que consulte o Senador Lú·
zaro Barbozu.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - O Sr. Presi·
dente não pode autorizar V. Ex• a entrar no meu discurso. Ou
V. Ex•, homem de Estado, homem que já foi Governador, que tem
vida pol!tica longa, desconhece as mais comezinhas regras desta
Casa?

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Senador Lá·
zaro Barboza, peço a V. Ex• que conclua seu discurso, uma vez que
temos sessão marcada para às 18,30 horas, e não permita mais
apartes.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente,
cu pretendo atender ao pregão de V. Ex•; não extrapolarei um mi·
nulo sequer do tempo que V. Ex• me dispensou. E concluo o raciocl·
nio que estava cxpendendo. Queira Deus os discursos pronunciado:;
nesta c nu outra Casa do Congresso, pelos !!deres do Governo, não
sejam prenúncio de que os laboratórios da exceçào estejam em
franco funcionamento, pensando talvez cm experimentar as medidas
de emergências. ou o estado de cmcrgênci~. aquelas coisa:; tnd~t~; que
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pílula para amargar menos.
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo u palavra
ao nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silvn (ARENA- PI)- Peço a V. Ex• deixa'
para a próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lomunto Júnior. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evchisio Vieira (MDB- SC)- Desisto da palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo u palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
Recebi, a pretexto de uma publicação de um jornal do Rio de
Janeiro, uma atenciosa carta do Presidente de FURNAS, reti·
ficando possíveis conceitos que eu houvera expendido, aqui, da
tribuna, a respeito da construção de ANGRA li.
Sr. Presidente, na semana passada, fiz referência aqui que havia
tros opções: FURNAS ou os construtores de ANGRA 11 estão ten·
tando ou o reforço do estaqueamento com mais 40 estacas flu·
tuantes, ou a colocação de uma camada de borracha sintética moderna nelpreme, ou, fmalmentc, Sr. Presidente, o rebaixamento do:.
estacas pela colocação de uma placa entre elas de 10 metros de
espessura, reforçando a posição destas estacas, que vão sustentar a
futura usina de ANGRA II.
Pois bem, o Sr. Presidente de FURNAS, numa amável e utcn·
ciosa carta, comenta a nota divulgada pelo jornal A Notícia.
Ele diz em sua carta que eu houvera comentado que a visita da
Comissão à Usina Nuclear, ao edilicio dos elementos nucleares de
urânio, tinha sido proibida por uma causa qualquer; eu não falei isso
cm hora alguma, em lugar algum, porque não é verdade. Eu só falei
que fui o único Senador a penetrar no recinto onde serão ativu:!os os
elementos nucleares e vi com os meus olhos os 120 elementos que u
WESTINGHOUSE mandou para fazer funcionar a usina nuclear de
ANGRA I.
Faltava, Sr. Presidente- esta é que é a verdade - um ele·
mento, que foi detectado nos Estados Unidos como defeituoso e não
veio na carga de elementos nucleares básicos da usina de ANGRA I.
Faltou este elemento. E este elemento chegou ontem, Sr. Presidente,
numa última carga que a WESTINGHOUSE remeteu u ANGRA II.
A verdade sobre o assunto é que cu fui o único Senador a pene·
trar no recinto onde os elementos nucleares fornecerão o calor que
vai movimentar ANGRA I. Só isto que falei. Não foi por atraso,
nem por nada, foi porque acordei cedo e fui visitar o edifício onde os
elementos nucleares acionarão os 620 MW de Angra I.
Portanto, Sr. Presidente, com relação ao rebaixamento das esta·
cus, acontece o seguinte: ao invés de cortai' u cabeça dus estucus, propõe-se uma solução, que se coloque uma placa de cimento espocial
de lO metros de espessura nu cnbcçu de todus as estacas q.uc vi\o sustentar, então, 11 futura usina nuclt::ur de Angra 11. Isto que cu disse.
E assim, Sr. Presidente, quero confirmar novamente: prctcn·
diam-sc três soluções. O Ministro Césur Cais, esta semana, ordcnnu
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u 1e1oeira opção: a colocação de 40 estucas que vão reforçar as I .27'1
que /·.NGRA 11 vai ter pura a colocação em cima da !age de cncabcçamcr.to da futura usina nuclear de ANGRA 11.
Pcrtunto, Sr. Presidente, aquela noticia que eu havia dado !>t:
confirmou com as declarações do Sr. Ministro Cesur Cais.
Era o que tinha u dizer, agradecendo a atenção da carta do
Presidente de FURNAS, o Dr. Licínio Seabra. (Muito bem!)

Com isso, estaremos incluindo-as como participes do esfor~u gt:ral pela contenção ao uso dos derivados do petróleo, sem lhe:; ti·
rarmos as minímas e indispensáveis condições de atenderem à~ necc~·
sidadcs básicas de !luas comunidades em termos de recuperução dLt.,
estr3das c ruas. A permanecer a situação atual, novas e st:rias const:qUéncias advirão, com graves prejuízos ao País.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com a palavra o
nobre Senador Henrique Suntillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Conselho Nacional de Petróleo estabeleceu, pela Portaria
n• 69, de 16 de fevereiro de 1979, limitação do uso do óleo diesel,
dando cumprimento ao programa do Governo de reduzir em lO% r.
uso dos derivados do petróleo.
Pela referida Portaria, os postos distribuidores passaram a rccc·
bcr uma quota de óleo diesel estabelecida segundo o volume comercializado nos tri:s últimos meses de 1978. Esta restrição atingiu a to·
dos os postos de distribuição de derivados de petróleo, sem exceção,
o que é louvável.
No entanto, Sr. Presidente, com isso, atingiu também aos
postos distribuidores das Prefeituras Municipais, limitados por
quotas mensais estabelecidas em relação ao consumo de seus veículos e máquinas nos meses de outubro, novembro e dezcmbrc.
justamente o período em que, por ser de época chuvosa e incluir
normal m~s de férias - dezembro -o referido consumo é o mab
reduzido, equivalente a menos da metade da média anual.
Vê:-se, portanto, que se torna indispensável estabelecer outro
criti:rio de limitação de quotas para estes postos, sob pena de serem
as prefeituras dos municípios brasileiros obrigadas a paralisar seu>
inestimáveis serviços à comunidade.
Nesta época, sobretudo, em que as estradas vicinais estão a
necessitar de reparos urgentes para o escoamento da safra agrícola,
serviços da competi:ncia dos municípios, o abastecimento em postos
particulares trar-lhes-á uma série de inconvenientes, principalmente
aos municípios de médio c pequeno portes, às voltas com seriíssimos
problemas financeiros.
Deste modo, Sr. Presidente, sugiro ao Conselho Nacional de
Petróleo que estabeleça as quotas de diesel às Prefeituras com base
nos meses de abril, maio e junho, com os 10% de redução no volume
•atai, ou, então, na média de todos os meses de 1978, sem qualquer
redução.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não há mab
oradores inscritos.
A Presidência convoca sessão extraordinária a n:alizar-se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nq 21, at:
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 118, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal do
Londrina (PR) a elevar cm Cr~ 191.229.987,70 (Cento e Noventa c
Um Milhões, Duzentos e Vinte e Nove mil, Novecentos e Oitenta c
Sete Cruzeiros e Setenta Centavos) o montante de sua dívida conso·
lidada, tendo
P/\RECER, sob n• 119, de 1979, da Comissão:

-de Conslitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 22, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 120, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Maringá (PR) a elevar em Crt 129.668.033,38 (Cento c Vinte Nove
Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Trinta e Tri:s Cruzeiros c
Trinta e Oito Centavos) o montante de sua dívida consolidad", tende
PARECER, sob n• 121, de 1979, da Comissão:

- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridi·
cidade.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Estã encerrada a
sessão .

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 mim~ws.)

ATA DA 57~~: SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1979
}~~:Sessão

Legislativa Ordinária, da 9~~: Legislatura
- EXTRAORDINÃRIAPRESIDf:NCIA DO SR. NILO COELHO

ÀS 18 HORtiS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume- José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de
La Rocque- José Sarney- Alberto Silva - Bernardino Viana Hclvfdio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro BcncvidesAgcnor Maria - Dinartc Mariz- Jcss/: Freire- Cunha Lima Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurcma- Marcos
Freire - Nilo Coelho - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante Lourival Baptista- Pussos Porto- Jutahy Mugalhr\cs- Lomanto
Júniur - Luiz Viana - Din.:cu CarJoso - João Calnwn --

Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto
Saturnino- Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancrcdo Neves
-Amaral Furlan- Franco Montoro- Benedito Ferreira- Hen·
rique Sanlillo - Lãzaro Barboza - Benedito Canelas - Vicente
Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha DcrziAffonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelúsio Vieira
- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas- Pedro Simon- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença
ucusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimcntal, declaro aberta u sessão.
Snhrc a mesa, comunicaç:lo que será lida pelo Sr.

I~'·Sccrctúrio.

E lida a stguillft'

J de maio de I979
=:xcelcntissimo Senhor
·.en.:~tlor Luiz Viana
')igníssimo Presidente do
;enado Fedem\
Senhor Presidente
De ;u:ordo com o 11rtigo 86 do Regimento Jntcmo. tenho a
llmra de comunicar a Vossa ExceiCncia, para os devidos lins. que
:.:;1 Lidcr~nça deliberou prvpor a ~ubstiluiçàu do nubJt: S..:nhol'
~;cnador T.:otônio Vilela, Membro Titular da Comissão de Rt.:!açôc:;
::xtl!riores ..: da Comissão de Finanças, peios nobn:s Scnhorc~:
:enadorcs Adcrb~.ti Jurcma c Mendes Canah:, ri!Spcctivamemc:.
Esclan:ço, desta forma, o.~ue tai subsutuiç.1o ~c fat !lc\:t:\~úria.
HJ<J em vista o desligamento ac Sua Excc\Cncio.r da Alian~:J Reno·
Jdura. Na:.:ior:al e sua simuhânca filü1çào J.O ~1lwinu.:rltt• Dt:t~lll
··.'ttico Bro.tsilcirü.
Aprov<!Íto a oportunidade para renovar a Vo~sa Excclên~i~t pro~stüs de minha mais alta cstin1u e elevada con~id:=rução.- Scn~rr.lor
:,>rbus Passarinho, Líder da Mai0rw.
O SR.

PRE~IDF.NTE

(Nilo Cor.:!ho)- .)t::-·~'1:

ú:it~!~ 'I'' ~uf)·,tillli·

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - bgotada a ma"ria
dn Ordem do Diu.
Sobre a mesa, n:daçõc:s finais dos Projetas de Rcsoluçiio 11 1'~ 21
'22, de !979, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão c que,
1os termos do parágrafo único do an. 355 do Regimento ln terno, se
rJo houver objeçào do Plenúrio, serão Jidao pelo Sr. I •-Sccrctúrio.
"Pallsa.)
~onstantc

Silo lir.las JS ~cguintc)\

PAilECER N• 152, !Jf. 1979
Du Comissiio d(! Rcdncllu

Rcdaçiio final do Projeto de Reso\uçiio n• 21, de 197'!.
Relator: Scnndor Dirceu Cardoso
r\

Comissão uprcsentu a redução final dn Proj..:to

ANEXO AO PARECFR
(~·i lo

Coelho)--

Pa>Se~-se

ct

ORDEM DO DIA
•cnt l:

Di:.cussão, em turno único, do Projt:tJ L!t: K::.Sl·iuç;}o
de 1979 {uprc::scntado peb Cemi~~Jo Jt: Eccnurni:1
cerno conclusão de seu Parecer nQ 1JH, de ]1}79), que ilUIMI·
za :1 Prefeitura Municipal de LondnnJ (PR) ,1 :.:h:v~~r c.:;n
CrS 191.129.987,70 (cento e noventu c um milhõe,, Juzcntos e vinte c nove mil, novecentos e oileutu e setr.;
cruzeiros e setenta centavos) o montan'e de sua dívid;.t
consolidada, tendo
PARECER, sob n• J\9, de \979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
·uru.licidade.
Em discussão o projeto. {Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo. declaro-a cncerruda.
Em votaç:io.
Os Srs. Senadores que o aprovam p.:rmaneçam :;cr.taJ.J:i.
n"'

..\provado.
A mati:ria vai à Comissão d!.! Rcdaçào.

O SR. PRESIDENTE (Nilo CuclhoJ --lt"m 2:
Discuísào, ~m turno ÚnJco, ao Projeto clt: Rcs~llução
nY 22, de 1979 (~lprcsl!ntado pela Comissão d(! Ecor,omia
como conclusão de seu P:lft;~cr nl' 1:!0, d~: 1979), que ~lutori·
za a Prereituru Municipal dt: l\"[ar:ngú fPR) a ··~~o:'.';Lf r!tn
CrS 129.668.03J,3R (~t:nto ~ Vlflit: nove milhóc:·., ;.;cJ!H:cntu~
e sessenta e oito mil, trinta l! t.ré:10 .:ruzciros c trinta c oito
centavos) o montante d~ sua divida consolidada, tl!ndo
PARECER, sob n• 121, de \979, da Comissno:
-de Constitulçiio e Justiça, pda constitucionalidade c
juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou
r:ncerrar a discussào. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação,
Os Srs. Senadores 4uc n aprovum pcrmanc~am sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéritl vui;) Comiss~o de Rcdaçüo.

'I

RcJ~ção

iíilultJo Projcro de

~;,I~~.

R~soluçào

DI· IG'.'4

U'' 2'.

~~.·

I '.179.

Faço saber ..:jUe o Sc.:nado Fcdcru\ apro'vOU, .'·JS termos dr.\ ~Ir!.
2. incis•'~ VI, da Constituição, e cu, - - - - - · - · Prt;ddentc,
··rcmu!gn a seguinte

~1.

:·Ju:;a,)

l'

Rt:so!uc;àü

:'R;:! elevarem Cr~ Jl)J .229.987,70 (Ci!nf,j c novent:J t: Lim milhões,
. :Jlt:r:tos e vinte c nove mil, novec~;ntos c oi:t!nta e s~.:lc cruZL·iro!-1 c
t!!Cnta cent~:vns) ::> mcnwntc l~e wa divida ~nn~olid;d.
Sa!~ das Comissõ:=s. 3 de rr:aio dr;: 1rnq. - ,\u~Jt,crw Sl'Hlt.
rr;•:idcntc- Dirceu Cardoso, Relator- .Jo~t! .Sarni'~'·

·c~ so!idtad;~..;,

;) SR. PRES!DE:\TE

d~..:

) ~!, de !979, que autoriza n Prefeitura Municipal .:.; l.ontlnna

RESOLUÇÃO~·

, DE J'ii'J

Autorizllu P'rcfeituru Munieipel dt• !..nndr!na, E··t;lllo .~o

PurHniÍ, a elevar cm CrS 191.229.987,70 (cento c noventn e
um milhões, duzentos e vinte c nove mil, novecentos c oitentn
c sete cruzeiros t~ setenta centuvo~) o montanie de sua dh·iclll
cvnso!idu_cl;..

O Senado Federal resolve:

1: <1 Pn:fcitura i\luni~ipal Uc LvnJrina, Cstado J\1
termos do urt. 2~' du Resolu.;ão n'' 93, de li Jc outubro
do Senado Federal, autorizuda a devur t:m
''rS :91.229.987,70 (cento e noveritlt c um milhües, duzentos(! ·;int(!
nove mil, novecentos e Oitenta e sete cru2ciros e setenta ~enwvos) o
;-;1ontante de~ sua dívida consolidacla, u fim de que possa contrata:. m empréstimo de i!)l.làl valor, junto <lO Banco do Estado do PuranCt
3.A .. este na qualidade de agente fin:mcciro do Banco Nacional da
· iabituçào- BNH, destinado ao fin:.mciamento do-; serviços de im·
"!antaçi\o do Programa CURA - Comunidade Urbar.a para Rc'.lperaçào Acelerada naquele Município, obedecidas as
':ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil no rt'spcctivo
An. J9

~'Jruná, nos
··~.:
i976 1

~:roccsso.

Art. 29 Esta RcsoluçJ.o entra cm vigür na datu de sua
;:uhlicação.

PARECER N• 153, DE 1979
Do Comissiio de Redução
Rednçiio final do Projeto de Reso\uçiio n' 22, de 1979.
Relator: Senudor.losé Sarm•y
A Comissno apresenta a redução (I na\ do Projeto de Resolução
"''22, de \979, que autoriza n Prefeitura Municipal d~ Marin~ú, PR,
:: elevar cm CrS 129.66~.0JJ,JH (cento c vinte c nove milhôcs,
:;r:isc!.!ntos c sessenta c oito mil, trint:.1 c três cruzeiros t.: trinw t~ ~oJilo
..::.·utavos) o montantt! de suu divirJa consolid.rd;L
Sala das Comissões, 3 de maio de I97t}. - IHrn·u Cnrt!nq,, PrL'~
~idL"ntc- .Jn"it- Snrney, Relator- Adu!!wrl'l "''1111.

----~

~t11iu
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ANEXO AO PARECER Nv !53, DE 1'!7'1

O SI!. !'RESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mui> havcndu 4ue
trat<H, VOU cnçcrrar

Redução final do l'rojcto de Rcsoluçiio n• 22, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

presente scssr10, designando pí.lra a ordinitn;t

iJ

de anwnhà, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mnrin~IÍ, Estado do
Paraná, u elevar cm CrS 129.668.033,38 (cento c vinte c
nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trinta c três cru·
zelros c trinta c oito ccntams) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Maringá, Estudo do Para·
nú, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm
CrS 129.668.033,38 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos c
sessenta e oito mil, trinta c três cruzeiros c trinta c oito centavos) o
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual v•lor, junto ao Banco do Estudo do Paraná
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado ao financiamento de diversas obras c
serviços no Jardim Alvorada 11, naquele Municipio, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.

Arl. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n' I"·
de 1974 (apresentado pela Comissão do Distrito Federal como conclusão de seu Parecer n• 443, de 1974), que define os crimes de rc,pon>abilidade do Governador e dos secretários do Governo do D.,.
trilo Federal, e dá outras providt:ncius, tendo
PARECERES, sob n•s 44 e 124, de 1979, da comJ>>ào:
-de Constituiçi'io e Justiça- 19 pronunciamento: pela con'llltu·
cionalidade c juridicidudc do projeto, nos termos de substitutis o que
oferece:
29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidadc d<:~
Emendas n9s 2 c 3, de plenário, e no mi:rito contrário.

-2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 115, de 1979. de
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, no~ Aní.li~ dc.1
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente daRepública, General João Baptista Figueiredo, no dia 26 de abril último.
cm Alegrete, no Rio Grande do Sul.

-3-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As reduções finais lidas
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccretúrio.
São lidos e apro••ados os seguintes

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 116, de 1979, do
Senador Henrique de La Rocquc, solicitando a transcrição, no>
Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Nascimento e Silva, ex-Ministro de Estado da Previdência c Assistência
Social, quando da homenagem prestada à memória do ex-Presidente
Humberto de Alencar Castello Branco, cm Porto Alegre.

REQUERIMENTO N• 124, DE 1979

-4-

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da
redução final do Projeto de Resolução n• 21, de 1979.
Sala das Sessões, 3 de maio de 1979. -Franco Monloro.

Discussf10, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34,
de 1978 (n• 3.551(77, na casa de origem), que dispõe sobre a contagem cm favor dos segurados do INPS do tempo de serviço público
estadual c municipal, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 530 a 532, dci978, da>
comissões:
- de Serviço Público Civil;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.

REQUERIMENTO N• 125, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final do Projeto de Resolução n• 22, de 1979.
Sala das Sessões, 3 de maio de 1979. -Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação linal do Projeto de Resolução n• 21, 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 (Nilo Coelho) - Passa-se à apreciação
da redução final do Projeto de Resolução n• 22, de 1979, anteriormente lida.
Em discussão a rcdação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. St:nóldorcs que a aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgaçrw.

'

.,

-SDiscussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara
n9 02, de 1979 (n' 4.690(77, na casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargos na secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, c dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s. 125 c 126, de 1979, das
comissões:
- de Serviço Público Civil; c
- de Finanças.

-6Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 278, de 1978-Complemcntar, do Senador
Nelson Carneiro, que altera u redução do capur do art. 4•, da Lei
Complementar n• 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, tendo
PARECER, sob n• 88, de 1979, da comissão:
- de Constltulçiio c Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Nelson Curnciro c Frunco Montoro.

----------·---------------.
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MATÊRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1978 (n' 1.675/75, na casa
de origem), que altera a redução do art. 40, item III, da Lei n• 5.869,
de li de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
(Conforme o Parecer n• 89, de 1979, da Comissão de Consti·
tuição e Justiça).
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU
CARDOSO NA SESSÃO DE 2-5-79 E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS·
TER/ORMENTE:
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadorcs:
De 12 a 20 do mês em curso, realiza-se, no Rio de Janeiro, a Se·
mana de Enfermagem que reúne uma das mais sacrificadas e beneméritas categorias profissionais da atividadc humana.
Poucas classes profissionais têm um cr~dito tão vasto e tão ex·
pressivo de serviços à comunidade como a do Enfermeiro que, à bci·
ra do leito do enfermo, de dia e de noite, vela pela sua saúde e assiste
:10 seu tratamento, substituindo na maioria dos casos Us pessous de
sua própria familia no desvelo c no carinho com que é assistido o en·
lermo.
Entremos num hospital, qualquer que ele seja e ali constata.nos, logo na entrada que a figura marcante de sua organização, ao
lado do médico, é a enfermeira dedicada e prestimosa que roda de
um quarto para outro, vencendo cansaço e sobrepondo-se à natural
fadiga para cumprir seus deveres profissionais.
Só os que já estiveram em hospitais ou casas de saúde podem
avaliar o papel inexcedível da Enfermeira.
E é na véspera da abertura da Semana da Enfermagem que for·
mulo um apelo ao Sr. Ministro da Saúde, responsável pela área da
Jssistência médica em todo o País, para a situação difícil e quase
insuportável em que vive a classe da Enfermeira em meu Estado c no
País inteiro.
Depois de um curso em Faculdades que percorre anos c anos de
vida universitária ~;xigente e esgotanh:, é diplomada como Enfermeira para servir em qualquer parte do território nacional, com habilitação para qualquer hospital ou casa de saúde.
Quando, não podendo cursar a faculdade, se dispõe a atender às
solicitações de sua vocuçilo humanitária, a nível de 29 grau, recebe o
cortificado de Técnico de Enfermagem com grande habilitação paw
sua carreiw, atendendo às exigências da legislação nacional, que lhe
confere aptidões para todos os casos de assistência aos enfermos.
Há uma terceira categoria dentro da classe, a de Auxiliar de Enfermagem, a nível ginasial, em que se exige do profissional conhecimentos de certo padrão intelectual, além das aptidões profissionais
de sua formaçito especializada.
E, finulmcntc, há ainda o Atendente, a nível primário, u quem
cabe, nos hospitais mais modestos ou de pequenos recursos, preencher cxigCncias da t!nfcrmagem, dando o melhor de seus esforços no
utcr.dimcnto aos doentes.
Estão aí, cm rúpidas pinceladas, as quatro faixas da Enferma·
gt:m, de acordo com a nossu legislação que rege o cuso, hubilitudus ü
prcstaçi1o dc um serviço cm que se exige do prolissionul, além das
qualifkaçücs de sua currciru, dedicação c trabalho feito de umor c carinho,
Mas, uma profissão trw nohilitantc, a quem a humanidade deve
tanll..l pela gwmlc obr;1 de assistência que ela lhe prcsta, quais os di·
rcitt~s quc lhe: si:'10 rd rihuídos?
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No meu Estado, Sr. Presidente, uma Enfermeira vence sal!! rios
de fome. As de Vitofia, percebem salário pouco acima do sal;'~rio
mínimo, fixados cm alguns casos em 2.494,00 por mês, o que nito
corresponde ~s responsabilidades que lhes cabem na organização
hospitalar a que prestam seus serviços.

Todos os hospitais têm orçamentos folgados que poderiam
permitir um pagamento mais condigno ~s tarefas desempenhadas,
f~cultand.o .um salário compatível à sua condição de preciosa auxiltar do medtco e sustentáculo dessas casas de assisti:ncia.

Os horários de trabalho nem sempre são respeitados, exigindo·
se delas maior duração de serviço, o que lhes acarreta problemas domésticos quase invencíveis.
E não só com referência aos salários, mas com relação ao tratamento que lhes i: reservado, a Enfermeira é, quase sempre, uma injustiçada, na organização em que trabalha c em que presta tão dedicados serviços aos que se socorrem do hospital para tratamento de sua
saúde.
São esses os pontos para os quais chamo a atenção do Sr. Ministro da Saúde, para que ele mande estudar a situação das Enfermeiras
do Espírito Santo c do Brasil inteiro, a quem devia ser reconhecido o
direito às vantagens da insalubridade e da periculosidade quando
tratam de doenças de fácil contaminação e perigo de contágio.
Em Vitória funciona a UNA TE- União Nacional de Auxiliares c Técnicos de Enfermagem, entidade que reúne as enfermeiras do
meu Estado, a que o Ministério devia dar toda assistência moral c
todo amparo da Lei, a fim de que melhores condições de trabalho
pudessem ser usufruídas por tf10 dedicadas servidoras do sofrimento
humano .
Espero, pois, Sr. Presidente, que meu apelo ao Sr. Ministro da
Saúde não seja esquecido, mas que, a abertura da Semana de Enfor·
mugem seja uma duta cm que o Ministério sinta as reais necessidadcs
de uma profissão, a fim de que possa lhe ser conferido o direito a tlm
melhor salário e a um tratamento condigno às altas c bencmeritas
funções que a Enfermagem cumpre na sociedade do meu Estado do
Espírito Santo e na colt:tividadc brasileira que também deve ser cnca·
radu, porque anseia por uma mc:lhoria nus suus atuais condições de
vida.
CENTRO DE INFORM;\TICA E PROCESSAMENTO
DE DADOS - PRODASEN
AVISO
Concorrônciu n• OI f79
O Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal - PRODASEN, avisa aos interessados que fará realizar a
CONCORRIONCIA para fornecimento e instalação de divisórias re·
movíveis, no prédio de ampliaçito da sede do PRODASEN.
O EDITAL, desenhos e especificações, poderão ser retirados na
Coordenação de Apoio Administrativo do PRODASEN, no Anexo
"C" do Senado Federal, silo à VIA N-2, Brusilia-DF, no horúrio de
10:00 its 1:!:00 c das 15:00 às 18:00 horas.
A exigência búsica para participação na CONCORRENCIA é
que a Emprt:sa interessada possua Capital totalmente integrulizado e
realizado, na data de publicação deste EDITAL, igual ou superior a
CrS ~.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
A reunião de recebimento c abertura do t:nvclopc com a DOCU·
MENTAÇÀO o: de recebimento do envelope contendo a PROPOSTA, serú reali1.ada no dia 6 tio junho de 1979, às 15:00(quitw.e) horas,
na Sala de Reunii>es do I'I~ODASEN, no Ane.\o "C" do Senmlo Fe·
dera i.
Brasília, .1 de maill de Jl)79.
Cnrnbsito Pernwncntl' de

Lil'ita~ftn
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REGIMENTO DO COMITE DE IMPRENSA,
RÁDIO E TELEVISÃO DO SENADO FEDERAL
Art. 1~ O Comitê de Imprensa, Rftdio c Tclcvbào i: o orgao
rcprcscntutivo dos jornalistas profissionais credenciados para a
cobertura dos atividadcs do Senado Federal, tendo por linalidadc
zclur pt:lo~ interesses da Bancada, promover a harmonia c disciplinar os trubalhos na conveniência do bem comum.
Parúgrafo único, São Membros da Bancada todos m jornal is·
tos prolissionais credenciados na forma da Resolução n' 5g17'
(Regulamento Administrativo do Senado Federal), c deste Regimento, enquanto durarem os efeitos de suas respectivas credenciais, que
serão obrigatoriamente rcnovudas cada ano.
Art. 2• O Comité será integrado por quatro (4) membros efetivos: Pn:sidcntc, Vice-Presidente, Secretário c Suplente.
9 I• O mandato do Comité serú de dois anos, sempre coincidente com o da Comissão Dirctora do Senado rcdcral, permitida urna
(mica rt:ch:içào para o mt.:smo carg,o.
§ 2r.> As decisões do Comitê poderão ser n:considerudas pcl:!
maioria absoluta dos mt:mbros da Bancada, atravês dt.: Asscmb16ia
Geral, requerido ao Presidente por um terço (1/3), no mínimo, dos
jornalista~ l!it.:dcnci:H.los.
93• O requerimento de convocação será despachado pelo Presidente do (omiti:, no prazo máximo de dois (2) dias c encaminhado
ao Sccrctilrio, u fim de ser marcada u data da Assemblêia Gt.:ral. que
se realiLará no prazo de até sete (7) dias a contar do dc:spacho do
Prcsidcntt:.
Do Cumirê

Art. 3• Compete ao Comité:
I - Emitir parect:r aos pedidos de credt:nciamcnto:

II-Indicar rcprc>entantcs da Bancado pará quaisquer sob;nidadt:s, i,;Onfcrénc.:ia~ ou congressos, dentro e fora do País:
III- Convocar Assembleia Geral da Bancada;
IV- Dc:liberar sobn: os casos omissos neste Regimento:
V- Conhecer de quaisquer reclamações qut: lhe forem dirigi·
das por mc:mbro da Bancada, rt:lativamente ao exercício de suas ati·
vídadcs profissionais, c tomar as providências cabíveis.
Do credcncinmcnto

An. 7' A direçào do Comité de Imprensa podcrú solicitar it
Prirnc:ira Secretaria da Comissão Diretora do S~.:nado Federal, a
requerimento do órgão interessado, "Credencial Especial'', para jornalistas que, atendendo ao art. 511, desempenham, na estrutura dt:
sua> empresas, funções de direçào, excluindo-se a de Editor Político,
assegurando-se-lhes todos os direitos deste Regimento, excetuados
os de votarem ou serem votados, c os de reprcscntaç~o na Bancada
de Imprensa (art. 3•, II).
Art. HY O pedido de credencial será feito durante o pcriodo
legislativo c o de renovação até 31 de março de cada ano, sob pena
de cancelamento.
Parágrafo único. Na aferição da data, para os efeitos do prcs~.:n
t' artigo, será considerada o de entrada do pedido no protocolo da
Primeira Secretario do Senado.
Art. 99 As empresas jornalísticas e de televisão poderào solicitar à Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas documento
hábil rara O ingresSO de fotógrafos OU cinegrafistas nao; dcpendi:ncias do Senado Federal.
Parf1grafo único. O referido documento, sobre o qual tamht:m
serú ouvido o Comitê, permitirá à empresa solicitante utilizá-lo. sob
sua responsabilidade. pHra qualquer de st:us profissionais.
Art. 10. O Presidente do Comitê poderú conceder, pelo prazo
de trinta (30) dias, prorrogáveis por mais trinta (30), a seu critério.
um cart5o de livre ingrcsw na Bancada, ou nas suus dcpr.:nd~nci:~s,
quando solicitado pt:los interessados, nos seguintes casos:
n) para substituição eventual de crcdt:nciado:
b) param solicitantes de cr<.:c.lenciais, enquanto s<.: processa o
andamento do documento permanr.:nte;
c) para jornalistas qur;, eventualmente, v~m a Brasilia para
coberturas especiais;
d) para estudantes de Faculdades de Comunicaciio indicados
pelos seus respectivos estabelecimentos de ensino.
Do Membro do Comitê
Arl. 11. São atribuições do Presidente:
n) rcpresent:1r a Bancada, como sua autoridade múxima, n;Js
ocasiões cm que sua presença seja necessária:
b) entender-se com o Comissão Diretom do Senado Federal,
sobre assuntos dt: interesse da Bancada e de seus membros:
c) lirmar convénio com o Comité de Imprensa da Câmara dos
Deputados, do Presidência do Repúblico ou outros, no interesse dos
jornalistas do Congresso Nacional;
d) despachar o expediente interno do Comité, que lhe for apresontado pelo Secretitrio;
c) criar comissões de asscssoramt:nto qut: julgue neccss:.íri;.~s ~10
bom funcionamento do Comité, especificando-lhes as atrióuicõcs.
Art. 1.2. Ao \'ice-Presidente compete substituir o Presidente cm
seus impedimentos e, em caso de vacância, terminar-lhe o mandato.
Arl. \3, São atribuições do Primciro-Sccrctúrio:
a) preparar todo o expediente interno do Comité, para
despacho do Presidente;
h) organizar e manter atu~llizados os arquivos e li~:llários do

Art. 411 :\ credencial, requerida ao Primeiro·Secretúrio da
ComissUo Diretora, será expedido, após pronunciamento do Comiti:, pela Secretaria de DivulgaçUo e de Relações Públicas.
Parúgrafo único. A credencial é documento comprob:nório da
· vinculac"o do prolissional à Bancada, c constitui instrumento hitbil
para o jornalista ingressar, livremente, nas dcpcnd~ncias do plenário
c da Sala de Imprensa, reservadas aos jornulistas, onde poderá uti·
lízar o matcr;,,l c o equip::1mcnto ali existente.
Art. 5' O Comité, ao apreciar o pedido de credencial, cxigirit
do indicado:
a) rc~istro de jornalista prolissional do Ministério do Trabalho;
b) carteira profissional, assinada pelo empregador requerente c Comit~·
outr:ts L'Gmprovaçõcs que julgue indispensúveis;
c) 'providcnci:tr a requisição de material para~~ Sala de lmpren·
rj rlr•wa de sindicalização no Distrito Federal;
.
sa:
:1) tr~s fotografias 1x3 (duns para a Secretaria de D1vulgaçào c
d) convoc:1r o Comitê, por determinação dll Presidente, tod.ts
tk R.cl:!l;ôcs Púbiicas e umn para os rc:gistros do Comitê).
as vezt:s que sc fizer necessário;
:\rt. 69 Os órgãos da imprensa diúria, as estações de rúdio c
c) substituir o Vicc-Prcsidente cm sc:us impedimentos c, cm ca·
tl.:h:visào, as agências noticiosas c .ts revistas de circulação nacio~~ll so dc vacúncia, terminar-lhe o mundato.
podcr:to credenciar até dois (2) representantes junto ao Sen~1d~1 I· e·
Art. 14. :\o Suplente compete substituir o sccretúrio t:m seus
dcral, Jt."sde que csh:jam sediados nu mantenhalll su..:ursa1s no impedimentos c, cm cas~.-1 de vacüncia, lcrminar-llu: o mand:tw.
Di~! rito Federal.
Pmt'1f!rafu único. Periódicos de prestigio nacional c outrm
vcícuit'~ clt• ~...·omunicaçi\n espc...:ialilutla, dt.·~.:orn~ntes do avan~.;u
Art. 15. As ciciçl'lcs par:1 u Comitê scri\n n:ali..o::u..l;ts na rrim~.:ira
kl!!lUió,!!icn, rPd<.:ri\ll CJ'edendar rt:rrt:se:n!:Ht!CS OU .~orrcspO!ld~!l\t.:~
na~wt.: u S!.!Jr:ulu Federal. :1 c;1tério da Comissill' Dn·c:\llra, nuv1du L1 quimcna dc abril du ano correspond~:rlll' au da po~..,c d:1 Jwv;J
Ccmio;si'1n Din:tnra dt' Scnad1' Fc1kr:1!.
Cnrnrt1: ck lmrrctWL
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§ 1' O voto será secreto, devendo ser sufragadas as chapas que
forem prévia c devidamente registradas.
§ 211

Para efeito de registro de chapas, os interessados, em

número de pelo menos três (3) membros da Bancada, em pleno gozo
de seus direitos, requererão, por escrito, ao Primeiro-Secretário do
Comitê, até quarenta e oito (48) horas antes da data da realização do
pleito, especificando os nomes dos candidatos e os respectivos postos a que concorrerão, bem como o nome do Suplente.
§ 3• Do requerimento deverão constar as assinaturas dos respectivos candidatos.
§ 4• Nilo é permitido ao candidato. figurar em mais de uma
chapa, ainda que para concorrer a postos diversos.
§ 5• O Primeiro·Secretário do Comitê providenciará, no quadro existente na Sala de Imprensa, a afixação, no dia imediato ao encerramento do registro, da relação completa dos nomes que compõem as diferentes chapas.
Art. 16. Nilo será permitido votar por procuração.
Art. 17. Proclamado o resultado da eleição, o novo Comitê
entrarâ imediatamente em exercício, comunicando à Mesa o resultado do pleito.
Disposições Gerais
Art. 18. A Assembléia-Geral é soberana em suas decisões c
poderá ser convocada pelo Presidente do Comitê, por decisão da
maioria de sua Dirctoria, ou a requerimento de, pelo menos, um terço (i/3) dos membros da Bancada, desde que seja para fim determinado.
§ 1• Quando a convocação se fizer por decisão da maioria do
Comitê, o ato convocatório será assinado pelo membro que ocupe o
posto mais elevado entre os que decidirem pela convocação.
§ 2• A Assembléia-Geral deverá funcionar com o comparecimento da metade e mais um dos membros credenciados à Bancada
em primeira convocação, e com qualquer número, em segunda convocação, trinta (30) minutos após.
§ 3• O Comitê convocará a Assembléia-Geral dos credenciados de seis cm seis meses, com a finalidade, entre outras, de informar a· Bancada sobre os assuntos de seu interesse.
§ 4• A Assembléia-Geral, ordinária ou extraordinária, será
convocada com antecedência de até sete dias, e o Edital de convoca-

I
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çilo ficará, obrigatoriamente, afixado no quadro de avisos existentes
nas dependências da Bancada.
Art. 19. O Comitê afixará, no quadro existente nas dependências da Bancada, a relação nominal dos jornalistas credenciados e
dos respectivos órgãos que representam, a qual deverá ser atualizada, mensalmente, quando sofrer alterações.
Art. 20. Na execução do item II do art. 3• deste Regimento,
a indicação do Comitê terá que ser referendada, em votação secreta,
pela Assembléia-Geral, observado o critério de antigUidade, rodízio
e assiduidade.
§ I• Na hipótese de ser recusado o primeiro colocado na Lista
de AntigUidade, a Assembléia-Geral realizar(! outros escrutínios para a escolha do representante que preencha suas exigências, passando o recusado para o último lugar da Lista de AntigUidade.
§ 2• O profissional escolhido terá por missão elaborar material jornalístico, a ser encaminhado à Bancada de Imprensa do Senado Federai, referente ao objetivo da viagem.
§ J• O credenciado perderá sua posição nu Lista de AntigUuidadc se, por delegação da Bancada de imprensa da Cümura dos
Deputados ou em viagens oficiais custeadas pelo Governo brasileiro, for escolhido para representação no exterior.
§ 4• O crecenciado poderá, com a autorização expressa do Comité, transferir ao que se lhe segue na Lista de AntigUidade, sem prejuízo da sua própria colocação, o cumprimento da missão jornalística para a qual seria o indicaào.
§ 5• Persistindo o impedimento à aceitação de nova missão, o
designado será deslocado para o final da Lista de AntigUidade.
§ 6• Em qualquer hipótese, o Comitê submeterá a exame o nome do credenciado seguinte ao do desistente.
§ 7' A Lista de AntigUidade deverá ser atualizada mensalmente.
Art. 21. O Comitê poderâ reexaminar, a qualquer tempo, a
documentação apresentada pelo jornalista por ocasião do pedido de
credcnciamento feito pela perspectiva empresa.
Art. 22. A maioria absoluta dos membros da Bancada poderá
alterar os dispositivos constantes deste Regimento.
Art. 23. O presente Regimento, depois de aprovado pelo Presidente do Senado Federal, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário do Congresso Nacional.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA I DA MAIORIA
Líd•r
Jarbos Pauarinho

Ylc•·Lid•r••

Luiz Viana (ARENA- BA)

Aloysio Choves
Jose Lins
Aderbol Juremo
Lamento Jlinior
Moacyr Oolla
Murilo Badoro
Saldanha Deni

LouriYal Baptista (ARENA - SE)

1•-VIc•·Prelldent•
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·Secr•tárla

LIDIIANÇA DO MOI I DA MINORIA

Cestão MUller (ARENA- MT)

Líd•r
Paulo Brouard

Dinarte Mariz {ARENA- RN)

Ylc•·Líd•r••

1•-Secretárla
Supl•n••• d• S•cr•tárlos

Alexandre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kolumo (ARENA- AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)
João Basco (ARENA- AM)
Panos Parla {ARENA- SE)

2•-Secretárlo
Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Direlon Jo.e Soares d• Qli.,.iro Fi!l\o
Local1 Af"exo 11- Tcmeo
Telefones1 223·62""' e•:l2.5·8.50.5- Romais193e2.57

Henrique Santillo
Humberlo Lucena
Morco1 Freire
Mouro Benewid111
Orestes Quercio
Pedro Simon
Robctrlo Soturnino

Titularei
1. Mendes Canele

2. Jose Uns
3. João Basco

COMISSÀO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 membro1)

Suplent"
ARENA
1. Raimundo Par•nte
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

COMPOSIÇÀO

Preside1'11..:11 Jeue Freir11
Vice·Presidente1 Loznro Borboza

4. Vicente Vuolo

I. Evandro Carreira
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Cl\efe1 Claudio Carlos Rodrigues Co1to
local1 Anexo 11- Terreo
Telefone1 22.5·8.50.5- Ramais 301 e 313

2. Agenor Maria
3. Mauro Senevides

Auistente1 Carlos Guilherme FoniiCo- Ramo1676
Reunióes: Terçat•feiros, os 10100 horas
locol1 Solo "Clovis Bevilacquo"- Anexo U- Romai62J

COMISSÀO OE CONSTITUIÇ.IO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro1)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇ.IO

Prosidente1 Evolasio Vieira
Vico-Pre1idente1 Leite Chowes

1. Panos Parlo
2. Ben11dito Canelas
3. Pedro Pedro11ion
4. Jo1elins

Suplente5
ARENA
1. Jutohy Magalhães
2. .4.Honso Camorgo
3. Joóo Calmon
MOB

Presidente1 Henrique de la Rocque
l~·Vice·President111 Aloytio Cha ... ,
2•·Vico-Pr11idel'lle1 Hugo Ramos

I.

2.
3.

1. .4.genot Mario

4.

leite Chave~
3. Jose Richo

2. Amoral Pei•oto

'
',·
B

).

2
3.
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- ICAfl)
(7 membro1)

1. Jeue Freire
2. João Basco
3. Pauo1 POria
Saldanha Oerzi
Affon\0 Camargo
Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreiro

..

I. ITamar Franco

2. lozoro Barboza
3. Adalberlo Seno
Mauro Senevid111

..

A.

l.

Suplentes
ARENA
Henrique do Lo Rocque
I Lenoir Vergas
Helvidio Nunes
2. Jaco Bosco
3, Almir Pinto
JoiCI Sarney
Milton Cabral
Aloy1io Chovei
S.rnordino Viana
Aderbal Juremo
Arnon de Mello
Mutilo Badaro
Moocyr Dallo
Amoral Furlan
Raimundo Parente
MDB
Hugo Ramos
1. Cunho Limo
L11ite Chav11s
2. Toncredo Neves
Lo1aro Borbozo
3. Dirceu Cardoso
Nelson Carneiro
Paulo Brouord
Franco Monto ro

'·

COMPOSIÇÀO

'·

''··

Pr11~iden:o:

Itamar Franca
Vice•Pretidento: Rob11r10 Soturn1n0
Titulor111
I. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jo1e Lm1
Je1u1 Fre1re
Milton Cobrul
Benedito Canelai
lu ir Cavalcante

Suplente\
ARENA
1 H11lv1dio Nunel
Z Alberto Solvo
Benedito Ferr11110
4 Vicente lluolo

'

Robrulo Soturn111o
ltomor Franco
Morco1 rreH~
P11dro ~umon

Aui1tenl111 Mario Hel1no Bueno Brondoo- Ramal 305
ReuniOII\1 Quarlos·feirat, 01 10:00 horo1
Local: Solo "Chwis Builocquo"- Anuo 11- Ran1al6'2:l

..

MDB
I. Henrique Sontillo
2. Roberto Saturnino
Gilvon Rocno

COMISSAO DE ECONOMIA- (CE)
{11 membro1)

COMPOSIÇÀO

Presidente1 Mentl11 Canal e
Vice·PrllsidtH11el Aoenor Ma riu

Suplent11
ARENA
1. Jolll Guiomard
2. Tono Outro
3. Bendito Canelai
Moacyr Dali o

Aui1tente: Ronoldo Pacheco de Ol1veiro- 'Ramal 306
ReuniOes: Cuintas·feiros, 01 10:00 horo1
Local: Sola ''Ruy Sarbot ... " - Anuo 11 - Ramoi1 621 e 71 O

Titulare~

1. Evelosio Vieira

Anistente1 Sonia Andrade Peixoto- Ramal 307
ReuniOe11 Ouorlas·feiros, Os 10100 horas
Locai! Sala "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramois621 e 716

Titulares

''··

COMISSÃO DE AGRICULTUR;..- (CA)
(7 membros)

Titulares

MDB
1. Morco1 Freire
2. Humberto luc•na

·-

MDB
1

Jo1~ R1cha
0re111110uertoo
Toncr~clo Neve\
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Asti1tente1 Daniel Reli de Souza- Ramal 67.5
Reuni0111 Quarta•·felrat, 01 10.30 hora1
Loca h Sala "RUy Borbota"- Ane110 11- Ramai1621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -(CEC)
(9 membro•)

1. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Joi1on Barreto

MDB
1. Nel1on Corneirll
2. Morcot Freire

Anl1tente• Daniel Reis de Souza - Romal675
ReuniOet1 Oulnta•·felros, 01 ll100 hora•
local! Sala "Cióvil Bevllócqua" - Ane1o 11- Romol623

COMPOSIÇÃO

Pre1ldentl1 Joóo Colmon
Vlce·Pr11ldentl1 Jutohy Magalhóes

1. Joóo Colmon
2. Tor50 Outra
3. Jutohy Magolhóes
4. Aloytio Chovll
5. Aderbal Juremo
6. Ja•• Sorney

COMPOSIÇÃO

\. Adalberto Sena
2. Evelasia Vieira
3. franco Montara

Asliltente1 Sónia Andrade Peixoto- Romal307
Reunló111 Qulntos·feiros, 0s10100 hara1
Local! Selo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramol623

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CF)
(17membro•J

COMPOSIÇÃO

1, lulz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Sil~a
4, Arnon de Mello
1. Dlruu Cardo1o
2. Itamar Franco
3. Henrique SontiUo

Suplent11
ARENA
1, AHon1o Comorgo
:2. Jaóo Catmon
3. JutohyMogolh011
MDB
1. Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

Anlstente1 Ronaldo Pacheco dt Olivt~iro- Ramal306
Reuni0.11 Quarto1·felros, 0• 11100 horas
Local1 An110 "B"- Sala ao lado do Gob. da Sr. Senador
Joóa Bo1co- Romoi<IB.4

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Cunho Uma
Vlce·Presldenll• Toncr.do ~VIl
Titulares
1, Raimundo Parente
2. Jo" Guiomard
3. Arnon de Mello
... Lomonto JLinlor
Aflon10 Camargo
6. Vícente Vualo
7. Alberto Silvo
S. Amoral Furlon
9. JorgeiCalume
10. Jutahy Mogolh611
11. Mendn Canele

s:

Suplent11
ARENA
1. Saldanha O.rzl
2. Mendes Canele
3. Henrique de La Rocq~~e
4. J11M Freire
.5. JoM Sarney
6. Milton Cobrai

COMISSÃO DE REDAÇÃO -(CR)
(5 mtmbros)

3. Lcboro Barboza
<1. Jo" Rlcho

1. Tono Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mend11 Conote

Suplentn
ARENA
1. Jo6o Colmon
2. Murilo Boda ró
3. JoM Sarney
MOB
1. Hugo Rcimos

Anittenl•• Mario Thereza Magolh611 MaMo - Roma1134
Rc.unióe11 Quintat·feirot, 01 12.00 !'.oro•
Local1 Sola "C::Ió~i18evllo~quo"- Anuo 11- Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE)
( 15 mtmbrot)
COMPOSIÇÃO

Pre1ldente• Tona Outro
1•·VIce·Pretidtnltl Saldanha Cerzi
2•·Vice·Pre•identtl Lamenta JLinlor

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -(CLS)
(9 m•mbra•J

Titui:Jrll

1,
2.
1.
t
5.

Ltnoir Vorga1
Nun11
J•u• Freire
Maocyr Oollo
l<enrique de La Rocqut
ó. AtoVtlo Chav11
Hel~ldlo

Suplent11
ARENA
I. Jutahy Mogolh611
2, Raimundo Porenll
3. JoOo Calmon
A. Benedito Canelo•

I.
2.
3,
"'·

Suplent11
ARENA
I. Saldanha Cerzi
:2. Jorge ICalume
3. Benedito Canela•

Lamento JLinlor
Almir Pinto
Alberto Silva
Jos• Gulomord

MDB
1.. Jo11 Richa
2. Adolbtrta Seno

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto

Auistente1 Corlat Guilherme Fon11co - Ramol676
Reuni0111 Ouinto1·feiras, 01 I 0130 horot
Local. Solo "Ruy 8arbo1a"- Ane1o 11- Romai' 62\e 716

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -(CSN)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Tltulor11

Aui1tenle• AntOnio CÕrlo1 de Nogueira- Ramal 675
Reuni0111 Quintal·felras, éu9.30 horo1
Locoh Solo "Cióvil Bevilócquo"- Ane11o H- Romal623

COMPOSIÇÃO
Pre1idenle1 Helvldlo Nun"
Vlce·Prnldente• l•noir Varga1

TituiOret

Prelidtnte• Dirceu Cardoso
Vlct·Pre1ldente• Adalbtrto Seno

1. Dirceu Cordo10
2, Adalberto Seno

1. Paulo Brouard
2. Marcos Freire

Presidente. Gilvan Rocha
Henrique Santillo

Vice·Pre1idente~

COMPOSIÇÃO

MDB

I. Cunho Lima
2. Toncredo Neves
3. Roberto Soturnlno
4, Amoral Pel1oto
.S. fedro Simon
6. Mouro S.nevidn

COMISSÃO DE SAODE -(CS)
(7 mtmbros)

Pre1ldente• Arnon de Mello
Vlc•Prllldentt• Alberto Silva
Titulare•

MDB
1. Morcot Freire
2. Gtlvan Racha

Anittente1 António Corlo1 de Nogueira- Ramol675
Reunl0111 Ouartal·feiros, Os 11.00 hora•
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- ~n110 11- Ramoi1 621 e 716

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 mtmbros)

Suplentll
ARENA
1. Jo•• Uns
2. Arnon de Metia
3, Jorge Kolume
4, Pedro Pedronion

Titulare~

MDB
\, Marco• Freire
2. Mauro &enevid11
3. Lehe Chav11

1. Paulo 8rouard
2. Nel1an Carneiro
3, Itamar Franca
A. Ja•• Richo
5. Amoral PtiJCoto
6. Tancredo Nev11

Titularei

1. Torto Outra
l. Bernardino Viana
J. Saldanha Oenl
Lomanto Junior
Mend11 Canal•
6. Aderbal Juremo
7. Almir Pinto
8 Lena ir Vargot
9. Jo11 Sorney

''··

Suplent11
ARENA
1. Aloytla Chavll
2. Aderbol Juremo
3. Pedro Ptdronlon
"· Henrique dt la Rocque
.S. Jo•• Gulamard
6. luit ca~olcante

Presidente• Jorge Kalume
Vice·Pretidente• Mouro 8enevidn

1.
2.
3.
"·

Supltnlll
ARENA
1. Raimundo Porentt
2. Amoral Furlan
3. Jo11 Guiamord

Jorge Kalumt
Luiz Cavalcante
Murilo Bodoro
Benedito Ferreiro

MDB
I. Cunho limo
2. Joi1on Barreto

I. Mouro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramo•

Anil1ent11 Catlos Guilherme Fon11ca- Ramol676
ReuniOe11 Ouartal•feirot, 019130 hora•
Local1 Sola "Ruy Barbosa"- AntJCa 11- Ramoil621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSJIC)
(7 membro1)
COMPOSIÇÃO

Pretidtnlel Evondro Carrtiro
Vice•Pr11identt1 Humberto Luctno
Titulor11
Raimundo Portnte
Henrique de Lo Rocque
Bernardino Viana
Alb.rlo Sil~a

Suplent11
ARENA
\. Allon1o Camargo
2. Ptdto Pedron1on
.-.dtrbal Ju1ema

MKIO dt' J979

Sl'XIII-(Cirll 4
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MOO
\, Orl1111 Quercia
2. Evelá1io Vieira

1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lozaro Barbaza

6) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EOE INQU~RITO

Suplente1

Titularei

14lS

ARENA

Anl1ttntes SOnla Andrade PeiJtato - Ramal 307
keuniOels Quinto1•feira1, 019,30 horo1
local, Sala ''Ruy Barbo1o"- Anexo 11- Romol162\ e 716

1,
2,
3.
.(,

1. Pouo1 POrto
2. Lomonto JUnior
3. Alberto Silva

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Podraulon
Aflan1o Comorgo

Comln011 Tempororio1
Chefe, Ruth de Souza Couro
Lo~ah Ane110 11- Tlrreo
Telefono, 22.5·8.505- Ramal 303
1) Comluóel Temporório1 poro Projeto1 do Congreuo NY
cionol
2) Comiuóol Tempororiol poro Apreciaçbo de1Jeto1
3) Com'1116el E1pecioil e de lnquerito, e
4) ComiuOo Milfa do Projeto de lei Orçamentaria (ort. 9ú
do Regimento Comum).

MOO

l. Evandro Carreira
2. Lororo Barbo1o
3. OroiiOI Qu•rclo

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBLICA$- (CT)
(7 membro1)

1, Ltite Cho'lll
2. Agenor Mario

COMPOSIÇ.\0

Ani1tente, Aanoldo Pacheco de Oliveira -Roma\306
Reuni0.11 Ten;o•·felrol, 01 Jo,oo hora•
local, Solo ''Ru)' Barbo1o''- Ane11o 11- Ramoil621 e 716

Pre1idenflh Benedito Ferreiro
Vice•Pre1id.rnlo1 Viconto~ Vuolo

Ani1ttn111 de Comi116", Haroldo Peraira Fernond11 - kc·
mal 6741 Alleu do Oliniro- Romo1671ts Cleide Mario~- F
Cruz- Romal598 1Mouro Lop11 de So- Ramal 310s L•ilo
l.livo1 Ferro Cotto- Aomall\4

SERVIÇO DE CO~HgSOES pt;ft'•1t\~:CNTES
HOn!.RIO DAS REutHÕES DAS COMISSÕI;~ Pf.lt:·!l~NE!-ITES DO S:r::rlADO FCDEML

HO!'.~").,S

I
'

TEf<Ç!.

c.T.
10:00
C.A.R.

I
I

s ALAS

IISS ISTE:::o:or::

RUY DhROOSt1.
ROJ:'lais-621 c 716

RONALOO

CL0"JIS B!:VILf.CQUA

GUILHEill·IE

IIOMS

QUINTA
C.P.

I 09: lO
C.S.P.C.

09:30

QUART;\
C.S.N.

c.c.J.
10:00
C.A,

s ALAS
namais-621 c 716
BEVIL~CQUA

Ro.mal - 623
RUY BI\RBOSI\
Ramais-621 e

10:30

ASSISTENTE

RUY Bi\RBOSI\.

CLOVIS

GUILHERHE
MARIA
HELENA

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

ANTONIO
CARLOS

C.M.E.

ANEXO
"B"
Ramal - 4B4

RONALOO

ll :00

Ramal

-

!,S SI S~E,;TE

DCV!I..ÍCQÇ,\ I í\!;'!·.:·:ao
CARLOS
623

RUY llt1RBOS,\

Sü;Hi~

c 7loi

C.E,C

CLOVIS BEVIL~CQUA
Rilmo1 - 623

C.D.F.

RUY BhRBOSA
Rrunais-62l c 716

RON;ú.DO

RUY BARBOSA

GUILIIEill·IE

10:00

SONii\

10:30

c.s.

ll: 00

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUI\
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

IIARIA
THEREZA

SONII\
71~

RUY BARBOSA
Rilmais-621 c 716

C.E.

CL~VIS

RJ..r~.li::.-62~

R.Jm.ll - 623

HOMS

S1\Lo\S

Ramais-62l e 716

.

----------------------------------
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 041

SÁBADO, S DE MAIO DE 1979

BRASILJA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 8, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.648, de 18 de dezembro de 1978, que "altera a
legislaÇão do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências".
Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.648, de 18 de dezembro de 1978, que "alte·
ra a legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências".
Senado Federal, 4 de maio de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente .

. F~ço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19; da Constituição, e eu,
Lu1z V1ana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N99, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.649, de 19 de dezembro de 1978, que "dispõe
sobre a criação de cargos no Tribunal de Contas da União, c dá outras providências".
Artigo único. 1:: aprovado o tex~o do Decreto-lei n9 1.~49, de 19 de deze~b.ro .de,,978, que
"dispõe sobre a criação de cargos no Tnbunal de Conta.s da. Umao, e.dá outras prov1denc•as .
Senado Federal, 4 de maio de 1979.- Senador Lut: Vtana, Pres1dente.

-----·
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"'hlode 1979

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~ IS, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em CrS 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Art. 19 1:: o Governo do Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar empréstimos, junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinados ao financiamento dos serviços de construção de
. 6 (seis) Centros Sociais Urbanos do tipo "C", nos Municípios de Teresina, Altos, Floriano, Picos e
Campo Maior, naquele 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, 4 de maio de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATADA 58• SESSÃO, EM 4DEMAIO DE 1979
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

.I

l.l.l -Ofícios do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos Deputados
- N• 149/79, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n' 48/75 (n' 1.463/75, na Câmara dos Deputados),
que dá nova rcdaçào ao art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Projeto enviado à sanção cm 3·5·79.)
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
-Projeto de Decreto Legislativo n• 6f79 (n• 2/79, na
Câmara dos Deputados), que ratifica 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
c o Governo da República Portuguesa.
1.2.2- Discursos do Expediente
SENADOR GABRIEL HERMES- Maiores incentivos ao
plantio de seringais c à produção de borracha vegetal.
SENADOR BENEDITO FERREIRA -Dia das Comunica·
çõcs,
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Decisão da
PETROMIN em explorar as jazidas de sais de potássio do Estado
de Sergipe.
SENAUOR HELVIDIO NUNES- Comparecimento do
Sr. Ministro do Trabalho à reunião da Comissão de Legislação
Social desta Cusu, pura fazer entrega do anteprojeto da Consoli·
dação das Leis do Trabalho.

1.2.3 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado .no 94/79, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que estabelece que a sentença nor·
mativa da Justiça do Trabalho fixará, tamb~m. um piso salarial
ou limite mínimo de remuneração para a categoria profissional, e
dá outras providências.
1.2.4 - Oficio
-Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando informações
relativas à administração interna do Senado Federal. Deferido.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n• 118/74, que define os crimes
de responsabilidade do Governador e dos Secretários do Gover·
no do Distrito Federal, e dá outras providências. Aprovado o
Substitutivo, ficando prejudicado o projeto e as emendas a ele ofe·
recidas, após usarem da palavra os Srs. Senadores Pedro Simon e
Helvídio Nunes. À Comlssiio de Redaçào.
-Requerimento no 115/79, de autoria do Sr. Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da Repú·
blica, General João Baptista Figueiredo, no dia 26 de abril
último, em A;egrcte, no Rio Grande do Sul. Aprovado.
-Requerimento n• 116/79, de autoria do Sr. Senador
Henrique de Ln Rocque, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Nascimento c
Silva, ex·Ministm de Estado da Previdência e Assistôncia Social,
quando da homenagem prestada à memória do ex-Presidente
Humberto de Alencar Castello Branco, cm Porto Alegre. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Pedro Simon e Henrique de
Ln Rocque.
-Projeto de Lei du Cümaru n' 34f78 (n• 3.551/77. na Casa
de origem), que dispõe sobre a contagem em favor dos segurudos
do INPS do tempo de serviço público estadual e municipal.
Dlscussilo encerrada, após usar da pahiVI"a o Sr. Senador
Humberto Lucena, licando a votação adiada puru o dia :lO de
mui o corrente, nus termos do Requerimento nv I'16/79,

,~------·----------------Maio de 1rn9
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":""" Projeto d~ Lei da Câmara n• 2/79 (n• 4.690/77, na Casa
de ongem), d~ IniCiativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dispô~ sobre a cnação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Ele!toral do Pará, e dá outras providências, Aprovado, em primeiro turno.
":"""Projeto de Lei do Senado n• 278/78-Complemcntar, de
autorm do Sr, Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do
caput do an. ~·~a Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de
1971, que mstJtUIU o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural. (Apreciação preliminar da constitucionalidade,) Discussão
adiada para a sessão do dia 30 de maio corrente, nos termos do
Requer~mento n• 127/79.
-:-Projeto de Lei da Câmara n• 58/78 (no 1.675/75, na Casa
de ongem), que altera a redação do art. 40, item lll, da Lei n•
5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), Declarado prejudicado, Ao Arquivo.
I.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

1419

SENADOR FRANCO MONTORO- Pedido de aposentadoria apresentado ao Tribunal Federal de Recursos pelo
Ministro Paulo Távora, em sinal de protesto contra a nova Lei
Orgânica da Magistratura Nacional.
. .SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Apelo ao Sr.
MmJStro do Trabalho em favor do atendimento das reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas do Estado do Amazonas.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Franco Montoro, proferido na sessão de
3-5-79.
3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA- Sugestões com vistas ao
melho~amento do sistema de comercialização dos produtos agropecuános.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Presença do Sr,
Ministro do Trabalho na Comissão de Legislação Social do
Senado. Situação do assalariado brasileiro diante da alta do custo
de vida.

Sibado 5

- N• 19, de 1979. (Republicação.)
4- MESA DIRETORA

5- LIDERES EVICE-LIDERES DE PARTIDOS

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 58~ SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESID~NCIA

DOS SRS. NILO COELHO E DINARTE MARIZ

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena - José Guiomard - Evandro Carreira Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Henrique
de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana
- Helvidio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Humberto Luce·
na - Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Lourival Baptista Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso- Franco Montoro- Bene. dito Ferreira - Henrique Santillo- José Richa- Evelásio Vieira
-Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores, Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr, I•-Secretório procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

OFICIO

Do Sr. I•·Secretário da Câmara dos Depurados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•6, DE 1979
(n• 2/19, na Câmara dos Deputados)
Ratifica o texto do Acordo sobre Transpone e Nàvegaçiio Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover·
no da República Portuguesa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica ratificado o texto do Acordo sobre Transporte e
Navegaçi10 Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978,
entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da
República Portuguesa.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na datu de sua
publicação,
MENSAGEM N• 238, DE 1978

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N• 149/79, de 3 do corrente, comunicundo a aprovação do
Projeto de Lei do Sonudo n• 48, de 1975 (n• 1.463/75, na Câmara
dos Deputudos), de autoriu do Senador Nelson C11rnciro, que dil
nova redaçilo ao art. 225 du Consolidação dus Leis do Trabalho,
(Projeto enviado à sunção em 3 de maio do 1979.)

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da
Constituição Federai, tenho a honra de submeter à elevada conside·
raçüo de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti·
vos do Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o texto
do Acordo sobro Transporte c Navegaçiio Marítima. celebrado em
Brasília, a 23 de maio de 1978, entre o Governo da República Fede·
mtiva do Brasil c o Governo du República Portuguesa,
Br<;silia, 13 de julho de 1978,- Ernesto Gclsel.

DIÁRIO 00 CO~GRESSO NAC'IONAI. (S.tio 11)

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/DE·I/164/680.3 (846)
(F42), DE 4 DE JULHO DE 1978, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.

Artigo III

Senhor Presidente:
Como í: do conhecimento de Vossa Excelência, no dia 23 de
maio último foi assinado, em Brasília, o Acordo sobre Transporte c
Navegação Marítima entre o Brasil e Portugal.
2. O novo instrumento representa uma contribuição válida
para o aperfeiçoamento do transporte comercial marítimo entre os
dois países e, conseqUentemente, um eficaz instrumento de dinamização do respectivo intercâmbio comercial.
3. Por outro lado, o Acordo visa a ordenar o tráfego comercial
marítimo Brasil-Portugal, no momento a cargo, cm grande parte,
de navios de terceiras bandeiras. Com os acordos de rateio de frete
previstos no novo instrumento, o aludido tráfego Ocará reservado,
preferencialmente, às bandeiras portuguesa c brasileira. Finalmente,
a criação de uma Comissão Mista, também prevista no novo Acordo, possibilitará o estreitamento das relações entre as autoridades
dos dois países, competentes em matí:ria de transporte marítimo.
4. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vassa Excelência o anexo projeto de mensagem presidencial para q uc, estando
Vossa Excelóncia conforme, seja o texto do Acordo sobre Transporte
e Navegação Marítima entre o Brasil e Portugal encaminhado à
aprovação do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.- A.
F. Azeredo da Silveira.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA TI·
VA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTU·
GUESA SOBRE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO MARITIMA
O Governo da República Federativa do Brasil
e

O Governo da República Portuguesa.
Considerando o interesse de ambos os Governos em promover
de forma harmoniosa o intercâmbio comercial entre a República Fc·
derativa do Brasil c a República Portuguesa;
Animados por um desejo comum de desenvolver as respectivas
marinhas mercantes;
Reconhecendo a necessidade de assegurar a elicióncia c regulari·
dade dos transportes marítimos e de intensificar a cooperação entre
ambos os países neste domínio,
Acordam no que se segue:
Artigo I

L No transporte marítimo de mercadorias, entre os portos
dos dois países, especialmente o decorrente do seu intercâmbio
comercial, as Partes Contratantes terão direito a igual participação.
2. O presente Acordo não se aplicará aos transportes a granel
de minérios c de petróleo e seus derivados combustíveis.
3. No âmbito do presente Acordo, a legislação em vigor, cm
qualquer dos dois países, que reserve, ou de alguma forma incentive
o transporte em navios de uma das Partes Contratantes, será aplicada, nos mesmos lermos, quando o transporte for efetuado por navios
da outra Parle Contratante.
Artigo li
As Partes Contratantes compromctcm·S!! u cstabc\cccr ta ri·

f<.ts de frete justas c procedimentos que garantam frete:-. internacional·

mente competitivos.

portar, c a evitar demora no embarque das mercadorias, além do

prazo que for estabelecido de comum acordo, pelas autoridades
marítimas competentes de ambos os países.

A Sua Excelência o Senhor
Ernesto Geisel,
Presidente da República.

I,

2. As Partes Contratantes compromch:m-sc, aindu, a nüo recorrer a prúticas discriminatórias, no que se refere à carga a truns·

As autoridades marítimas competentes das Partes Contratantes
designarão os armadores que participarão no transporte marítimo
entre os dois países, trocando entre si as listas desses armadores.
Artigo IV
I. Para efeitos do presente Acordo, consideram-se navios mer·
cantes de bandeiras brasileira c portuguesa, os navios registrados no
território de cada uma das Partes Contratantes, cm conformidade
com a sua respectiva legislação, com exclusão de:
a) navios de guerra e outros em serviço exclusivo das Forças
Armadas;
b) navios de pesquisa (hidrográfica, oceanográfica c cicntifi·
ca);
c) navios de pesca.
2. Consideram-se, ainda, como navios mercantes de bandeira
brasileira e portuguesa, os navios afretados pelos armadores das Par·
tes Contratantes, enquanto o respectivo contrato de afretamento
produzir os seus efeitos.
3. As autoridades marítimas competentes darão conhecimento
reciproco, sempre que forem afretados navios para utilização no trá·
fcgo marítimo entre os dois países.

Artigo V
I. No que respeita ao livre acesso aos portos, à sua utilização
para embarque c desembarque de passageiros e mercadorias, e ainda
à utilização dos serviços destinados à navegação c ao exercício de
operações comerciais, cada uma das Partes Contratantes assegurará,
11os scus portos, aos navios da outra Parte Contratante e aos
membros da sua tripulação, o mesmo tratamento que conceder aos
seus próprios navios e tripulantes.
2. O disposto no número I do presente Artigo não obriga uma
Parte Contratante a tornar extensivas aos navios da outra Parte Con·
tratante as isenções relativas a normas obrigatórias de pilotagem,
que haja concedido aos seus próprios navios, nem tampouco é apli·
cável:
a) a portos não abertos à entrada de navios estrangeiros;
b) ao excrcicio de atividades reservadas por cada Parte Con·
tratante aos seus Organismos ou Empresas Públicas, incluindo o
exercício do tráfego comercial, entre os portos de cada País;
c) a situações abrangidas por disposições legais relativas à en·
tradu c pcrmani:ncia de cidadãos estrangeiros.

Artigo VI
As Partes Contrutantes tomarão as medidas necessárias, para
diminuir o tempo de permanência dos navios nos portos c para simplificar, quanto possível, as formalidades administrativas, aduunei·
ras c sanitárias em vigor.

Artigo VIl

I. Os certiOcados de nacionalidade, de arqueaçtto e outros do·
cumcntos de bordo, emitidos c reconhecidos por umu das Partes
Contrutuntt:s, serão também reconhecidos pelas autoridades murÍlimas comf1elcntcs da outra Parte Contratante.
2. O cúlculo dos impostos c das taxas de nuvcgnçrH~ será cfctuado com hasc nos ccrtilicudos de arqucaçrw, sem que scja ncccssúrio proceder a nova arqucaçrw.

Artigo VIII

Artigo XIII

I. Cada urna das Partes Contratantes reconhece os Uocumcnw
tos de identidade dos membros da tripulação, desde que emitidos pclas autondades competentes da outra Parle Contratante.
2. Os documentos de identidade referidos no número I do presente Artigo, são:
-Para a República Federativa do Brasil, u "Cudcrncla de Inscrição e Registro da Dirctoriu dos Portos e Costas do Ministério da
Marinha".
- Pura u República Portuguesa, a "Cédula Marítima".
3. A ~~pressão "membros da tripulação'' significa qualquer
pessoa adm1t1da a bordo de um navio, para o exercício de funções ligadas à sua exploração ou à sua manutenção, c incluída no rol de
matricula ou da tripulação do navio.

l. Para efeitos de execução do presente Acordo, é criada uma
Comissão Mista, que se reunirá uma vez por ano, alternadamente no
Brasil c cm Portugal, cm data acordada ou extraordinariamente, a
pedido de uma das Partes Contratantes.
2. A composição da Comissão prevista no número I será
definida pelas autoridades marítimas competentes das duas Partes
Contratantes.

Artigo IX

1. Se um navio pertencente a uma das Partes Contratantes
naufragar, encalhar ou sofrer qualquer dano ou avaria, ao largo da
costa da outra Parte, o navio e a sua carga gozarão dos mesmos direitos e suportarão os mesmos encargos que, em iguais circunstâncias, forem atribuídos a um navio desta Parte e à sua carga.
2. Sempre que ocorra alguma das situações previstas no
número I do presente Artigo, as Partes Contratantes prestarão, ao
comandante, à tripulação e aos passageiros, bem como ao próprio
navio e à sua carga, a ajuda e assistência necessárias, como se
se tratasse de um navio pertencente a cada uma das Partes
Contratantes.
3. Nenhuma disposição deste Acordo poderá prejudicar
direitos adquiridos, por atas de salvamento, de ajuda ou de
assistência prestados ao navio, comandante, tripulação, passageiro
ou carga.
4. A carga ou material de bordo de um navio que tenha
naufragado, encalhado ou sofrido qualquer dano ou avaria não fi.
carão sujeitos à cobrança de impostos ou taxas relativas a direitos
aduaneiros ou de importação, a menos que sejam cedidos para uti·
lização ou consumo, ou seja objcto de transação no território da
outra Parte Contratante.
5. As disposições do presontc Artigo não prejudicam a
aplicação das normas em vigor cm cada uma das Partes Contra·
tantes, no que respeita à armazenagem temporária de mercadorias.
Artigo X
I. Aos armadores, que vieram a ser designados nos termos do
Artigo III do presente Acordo, cabe a organização do tráfego entre
os dois países para o que elaborarão Acordos de Tarifas c Serviços,
de Divisão de Carga c Rateio de Fretes.
2. Os acordos referidos no número nntorior, as condições
gerais de transporte c as tariras de frete que vierem a ser acordadas
pelos armadores dos dois países serão submetidos à aprovação das
autoridades marítimas competentes, o mesmo se verificando relativamente a quaisquer modificações ou revisões que venham u ter lugar
nesta matéria, devendo aquelas autoridades pronunciar-se, num
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data cm
que foi solicitada a respectiva aprovação.
Artigo XI
Eventuais divergências entre os armadores das Partes Contratantes serão submetidas à apreciação das autoridades marítimas
competentes, com vista à respectiva resoluçilo.
Artigo XII
As Partes Contratantes promoverão as diligêncius ncccss{lrias,
com vista à râpidu liqUidação c transferência dus importL1ncias resultantes do pagamento dos fretes aos armadores, dos dois países, designados pana participarem no trúfcgo.

Artigo XIV
No presente Acordo as Partes Contratantes aceitam como auto·
ridades marítimas competentes:
- Para a República Federativa do Brasil, a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), do Ministério dos
Transportes.
·
- Para a República Portuguesa, a Direção-Geral da Marinha
de Comércio (DGMC), da Secretaria de Estado da Marinha
Mercante.
Artigo XV
I. O presente Acordo entrará cm vigor 90 (noventa) dias após
a troca de Notas Diplomáticas, nas quais as Partes Contratantes
comunicarão o cumprimento das disposições constitucionais relativas à sua aprovaçilo.
2. Os armadores autorizados de ambas as Partes Contratantes, designados em conformidade com o Artigo III, submeterão
às autoridades marítimas competentes, dentro de um prazo de 30
dias após a troca das Notas Diplomáticas referidas no número anterior, a documentação necessária ao cumprimento do disposto no
Artigo X deste Acordo.
3. O presente Acordo poderá ser modificado por mútuo enten·
dimento das Partes Contratantes. Tais modificações deverão ser
aprovadas mediante troca de Notas Diplomátic"s e entrarilo em
vigor 30 dias após a referida troca de Notas.
4. O presente Acordo manter-se-á em vigor ati: doze meses,
após a data cm que qualquer das Partes Contratantes notiliquc a
outra Parte do seu desejo de o denunciar.
Feito cm Brasília, aos 23 dias do mês de maio de 1978, cm dois
originais, os dois textos fazendo igualmente fé.·
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F.
Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República Portuguesa: Victor Sli Machado.

IÀs Comi.<sões de Relações Exteriores e de Transportes.
Comunicaçõe.< e Obras Públicas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai l1
publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncia o se·
guintc discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago, para conhecimento da Casa, um problema que em meu
entendimento tem importância para o desenvolvimento do Pais, para
o Pais em toda a sua extensão. Refiro·me à borracha.
Borracha, Srs. Senadores, i: matéria-prima essencial ao desenvolvimento vital na defesa nacional e que toma nesta fase do si:culo a
importância do petróleo. Só alguns países a possuem c se o petróclo
tornou-se meio de reivindicações e prcsssões, estamos a poucos momc:ntos de ter na borracha os mesmos c:lcmcntos. Fale·se da borracha
natural, produto da seringueira ou da sintética, dependente do petróleo, Ambos srto vitais paro um pais.
A história do uso pelo homem do .. latex" ucredita-sc que vem de
tt:mpus distantes c encontrum-sc noticias do uso de "latex" nos po·
vos Uo Eg.ito c nos índios da América do Sul c México, porém, a utili-
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zação industrial foi possível depois que cm 1839 e mais tarde, cm
Devemos frisar que a borracha sintética não atende a todas <IS
1888, Charles Goodyear, nos Estados Unidos, e Hancock na Ingla- exigências da produção c que pneus de avião, pneus especiais de esterra descobriram a vulcanização. Partiu~sc daí para usos diversos, tradas, radiais c alguns produtos de classe exigem borracha natural
corno calçados, bolas, capas, finalmente, até os pneus com aplicações como sendo produto de qualidade.
feitas por Dunlop.
Para alimentar as indústrias de artciato de borrucha gastamos
Os seringais da Amazônia intensificaram a sua exploração com em 1978, cm importação, 70 milhões de dólares na importação de
a chegada dos nordestinos a partir da grande seca de 1877, pela gran- borracha natural. Na marcha das nossas necessidades, chegaremos
de planície, c ocasionaram o desenvolvimento de Manaus, Belém, a dcnlro de dois anos a importar, só de borracha natural, 100 milhões
consolidação do Acre e dos extremos limites do Pois. Tudo prospe- de dólares.
rou, permitiu orgias, até quando a árvore da borracha levada para a
O Sr. Benedilo Ferreira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um
Ásia multiplicou-se no Oriente. No início do século, em 1907, apareciam os resultados das primeiros plantações de seringueiras da Ásia. aparte'!
Em 1913 a produção do exterior igualava-se à da Amazônia, cm pouO SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Pois não,
co mais de 30 mil toneladas fano, porém a preço muito inferior. De- nobre Senador.
pois continuou crescendo a produção da Ásia, até que o do Brasil
O Sr. Benedllo Ferreira (ARENA - GO)- Nobre Senador
perdeu a significação.
Pelo que importa paro o Brasil, e pelo que começo o constituir Gabriel Hermes, é deveras doloroso verificar que uma atividade imum verdadeiro desgaste na economia, resolvemos trazer este assunto portante como ó a extraçiiO da borracha, a exemplo de todas us ativiao Plenário e vamos levá-lo ao Executivo. Em 1978, o consumo mun- dades primárias no Brasil, está como que indefesa, como que á mercê
dial de borracha foi de 3,7 milhões de toneladas de borracha silvestre dos azares, sem o apoio da opinião pública, sem o poder de pressão
e de 8,6 milhões de toneladas de borracha sintético, somando o ano que as atividades secundárias e terciárias ti:m, porque têm apoio nos
de 1978 o consumo de 12.300.000 toneladas de borracha, sendo mais meios de comunicação. Constatamos que essa atividadc, que tantos c
tão dolorosos sacrifícios e~igiu dos nossos patrícios - centenas do
ou menos o mesmo o montante da produção.
O Brasil apenas produziu cm 1978, de borracha natural, pouco milhares de irmãos nossos que já foram imolados nos seringais para
mais de 20 mil toneladas c o necessário cm sintética para a produção dotar o Brasil dessa matéria-prima tão extraordinariamente necesdos nossos pneumáticos. O restante nós importamos. Os grandes sária ao nosso desenvolvimento- essa atividadc: está marginalizada.
plantadores da borracha natural, com cerca de 90% da produção na- Não sei se a massa física dos nossos irmãos imolados nos seringais
tural, são: a Indonésia, a Tailândia, sendo que a Malásia produz seria o bastante para adubar, para todo o sempre, todas as seringuei·
mais de 45% da borracha natural cm seus seringais da cultura. Todos ras de produção na Amazônia. Mas. a verdade, eu tenho a certeza, é
esses países, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cm zonas que que a massa humana ali sacrificada deveria servir, se não para adupreocupam o mundo pelo meio em que vivem de relativa bar todas as seringueiras, pelo menos para fertilizar a consciência nainsegurança, e que portanto podem, em determinado momento, dei- cional, para que nós volvêssemos as nossas vistas, com mais objetivixar de ser fornecedores dessa matéria-prima essencial, que poderia· dade, com mais agressividade, para amparar as atividades primárias,
especialmente aquelas, como ó o caso dos seringueiros, que reclamos produzir e não estamos produzindo.
Acentua-se que o consumo da borracha cresce, em média, cada mam e demandam um sacrifício pessoal enorme. Sabe V. Ex• quão
ano, na proporção de 5% c a produção mundial é de apenas 2 ou 3%. curta é a vida de um seringueiro. Normalmente morrendo muito ccIssso significa que o consumo mundial nos próximos I5 ou 20 anos, do, na maioria das vezes termina os seus dias cego, pela fumaça,
conforme estudos de órgãos técnicos, crescerá para cerca de 25 mi· quando da cura da borracha lá no meio da floresta, em virtude das
lhões de toneladas, enquanto nós estamos parados numa média de resinas queimadas e em conseqUência do meio ambiente em que ele
20 mil toneladas apenas de borracha natural, menos de I f3, quase trabalha. Louvo o pronunciamento de V. Ex•, esperando, sobretu·
do, que esta Casa, mais maduramente, possa se debruçar sobre o seu
que 1/4 das necessidades do nosso País, no ano de 1979.
De outra parte, considere-se que poderá aumentar-se a pro- pronunciamento, sobre os dados que V. Ex• traz - através do
dução dos sintéticos, porém, com a alta de preços que se acentua do Diário do Congresso - para que possamos nós, a exemplo do que
petróleo, vai cada dia tornando-se menos acessível e mais alto o cus- faz V, Ex•, todos irmanados, MDB e ARENA, sugerirmos ao Executivo um caminho que viabilize uma solução prática e objctiva, num
to da borracha sintética.
O Brasil poderá ser grande produtor de borracha natural, tudo menor espaço de tempo, para o crucial problema da borracha natu·
depende de objetividadc, seriedade, cm conduzir as plantações e o ral.
problema, c de açào, pois técnicas já existem e terras apropriadas te·
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Nobre colega,
mos em demasia.
Senador Benedito Ferreira, seu Estado, como o meu, como o AmaEstes fatos os relatamos para convocar a atenção dos responsú- zonas, como o Acre, tiveram o seu crescimento em cima da borracha.
vcis e alertar o Executivo Nacional. Agora, nos fixamos e- falando E bem disse V. Ex•, como o sacrifício do nordestino, do homem que
do Senado - desejamos dar uma colaboração ao Executivo.
permitiu a consolidação da grande regirlo amuzônica, porque o seringueiro foi o grande soldado das fronteirus do Brasil, o grande con·
quistador desta área imensa que, hoje, é o Estudo do Acre.
PRODUÇÀO NACIONAL
Sr. Presidente, considere-se ainda que, além de gastarmos hoje
Vejamos o quadro nacional: a produção e o consumo de borra- 70 milhões de dólares com importação de borracha natural,
cha, apenas pelas grandes indústrias de pneumáticos que consomem aproximando-nos, nos dois próximos anos, de 100 milhões, ainda
quase a totalidade da matéria-prima. No ano de 1977 o consumo gastamos com o petróleo alguns milhões do dólares, porque o impor·
atingiu a 188.292 toneladas, sendo 59.000 toneludas de borracha na- turnos para produzir borrucha sintética. Firmam-se c casam-se dois
tural c 129.267 toneladas borracha sintética.
perigos para o Brasil: borracha natural, de cuja importaçtto dependeEm 1978, o consumo somou 198.341 toneladas de borracha, sen- mos: c dependemos do Oriente pelo petróleo. Esses dois produtos é
do 60.567 natural c 137.774 de borracha sintética. Verifica-se um au- que garuntem u tranqUilidade do transporte terrestre c portanto, si1o
mento de 5,34% no consumo c tudo indica que poderia ter sido maior vitais para o Brasil. Ainda somem-se aos gastos o que nilo prmlut.ise nrto ocorressem ns restrições e diliculdadcs impostas 11 indústria no mos de matêria-prima para pneus. Importamos- c custam cen:a dt.:
momento. Para o futuro as previsões de aumento sf1o muiorcs, cada vinte milhõt.:s de dólares - vitrios produtos ncccssúrios li rrnduçf1o
de pncumúticos: c dt.: nylon apropriado e produtos paralt.:los, ccn:a
ano, face üs m:ccssidadcs do País.
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de 120 milhões de dólares. Este,, felizmente, na parte de nylon, jú
COm fábricas que Cnl breve produzirão 5Q~í, das OI!CCSsidadc~ !HH.:iorllliS.
Toda r.:sta sangria tr.:m que: sc:r evitada, deve ser evitada, pois elu
esgota nossas divisas.
BORRACHA NATURAL
Fixemoanos na borracha natural, na seringueira. Primeiro,
observemos os velhos seringais, que merecem o nosso amparo,
embora, deles pouco se possa exigir. O Banco da Amazónia poderá,
contudo, sacar mais seringa das árvores nativas, ajudando os produtores, os seringalistas e o seringueiro. Este porém é assunto que
cabe ao BASA, que tem hoje um Presidente com boa visão do problema. Conhecemos que pouco se pode conseguir, porém tudo se
deve fazer para melhorar a produção e ajudar a gente dos seringais
de toda a Amazônia, acentuadamente do Acre.
Há, porém, faixas plantadas que o foram um grande sacrificio.
E sobram como um grande exemplo. Belterra é exemplo: Da
experiência Ford, restam cerca de 600 mil seringueiras em Beherra,
que tive oportunidade de visitar no final do ano passado. Essas árvores estão sendo produto áe exploração por contratos ou arrenda·
mentes - responsabilidade do Ministério da Agricultura- sendo
que, no entanto, apenas metade da área, segundo verificamos c nos
informaram, é atingida pela exploração. E das 300 mil seringueiras
que sofrem cortes, sem fiscalização séria, o que vem inutilizando,
consideravelmente as árvores, sem técnica correta, tiram-se apenas
cerca de 350 toneladas, ano. E, o pior, sacrificando as árvores.
Existem, Srs. Senadores- e já demos noticia do fato ao Ministro da Agricultura- mas iremos adiante, existem órgãos partícula·
res idóneos, grupos de respeitabilidade, até mesmo as grandes indústrias de artefatos de borracha que condenam o processo de exploração de Bcltcrra, e em declaração escrita que recebemos em consulta
que fizemos, afirmam - e afirmo eu que são entidades idóneas como as grandes indústrias que nos comunicaram e nos deram as suas
informações - que se explorarmos devidamente os 300 mil pés de
seringueira poderemos elevar a produção de seis vezes, ou seja, as
atuais 350 toneladas, para 2.000 toneladasjano.
Desse problema já demos noticias ao Ministro da Agricultura,
mas iremos levar a outros Ministros dentro de poucos dias.
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ço, face l1 compreensão politica que veio na nova administração, foram ubandonados, cortados os financiamentos aos pequenos produtores que se: espalharam por todos os Estados da área amazõnica e
cncontrum-sc hojt: no meio de muitos recantos da RegWo pequeninas norestas de seringudras que cresceram sem amparo e sem receber os cuidados devidos.
Depois de 1960, voltou-se o Governo novamente para o proble·
ma de plantação de seringueiras: iniciaram novas tentativas e projetas. àrgãos como o Conselho Nacional da Borracha, a SUDHEVEA, a PROBO R, c outros, com recursos diversos e fartos oriundos
do TORMB- Lei n• 5.227, de 1967- com os lucros da venda de
borracha nacional e da diferença entre borracha importada e a bar·
racha nacional- portanto, uma diferença de quase 2/3 do preçoti':m tentado encaminhar plantações de seringueiras no Brasil. A partir de 1960, repito, sucedem-se os gastos de recursos, a utilização de
bastante pessoal nesse serviço nas cidades e sobretudo na Capital velha do Rio de Janeiro, onde cerca de 160 funcionários pertencem a
esses órgãos- SUDHEVEA e outros ligados à borracha- e que
absolutamente nada produzem, porque a produção tem que ser nos
campos dos seringais e a plantação também nas terras, com os resultados todos negativos, tanto no setor do aumento da produção dos
velhos seringais da Amazônia, como na área de plantação. A verdade
é que quase nada se plantou, ou melhor, os problemas de heveicultu·
ra não têm sido tratados com a seriedade de que necessitam.

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Nobre Senador Gabriel Hermes, permite V. Ex• um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Com muita
honra.

A SOLUÇÃO 1:: PLANTAR

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI) - Antes de tudo,
quero congratular-me com V. Ex•, pelo brilhante discurso que está
fazendo com tema tão oportuno como í: esse da borracha. Mas cu
queria lembrar que a Superintendência do Desenvolvimento da !larracha, a SUDHEVEA, está, neste momento, com um programa de
plantio c e1tpansão das áreas existentes de maniçobas, maniçobeiras,
no Estado do Piauí, Bahia e Pernambuco. Enti!o, seria oportuno que
V. Ex• entrasse em entendimento com a direção da SUDHEVEA,
para tambêm tomar conhecimento desse programa que visa à produção de látex no Nordeste. Era o que tinha que dizer, agradecendo a
deferéncia do aparte.

Mas, perguntaríamos: qual é a solução? Plantar. Isso sabemos
todos e o Governo. Depois da guerra, transformado o Banco da
Borrahca, em 1951, em Banco da Amazónia, quando estava eu na
Presidência do Orgão, tomaram-se algumas medidas. Tentou-se,
portanto, a partir de 1951, a solução de plantar borracha.
Apoiados pelo Presidente Vargas, a quem apresentamos um relatório, e pelo Sr. Ministro da Agricultura, também o saudoso Sr.
Horácio Luffer, homem lúcido e prático, conseguimos a colaboração
de técnicos vindos do exterior, oferecidos gratuitamente e colocados
à nossa disposição pelas indústrias Goodyear, Firestonc e Pirelli, e
lançamos dois projetas, um para pequenos produtores e outro para
pequenas empresas.
As empresas maiores, Firestone, Goodyeur, Pirelli, únicas
aluando, naquela altura, na produção de pneumáticos no Brasil,
instalaram-se no Pará e na Bahia; no Pará, vingou melhor u Goodyear que tem hoje produção em Suo Francisco do Pará, próximo
de Belêm, de 1.600 hectares. A experiência da Goodyear levou-a a
ter hoje "clones" du melhor qualidade, :esistentes às d~enças que
criavum dificuldades ao plantio nu Amazoma. Em fuce diSso, a Goodyear, no momento, estll ampliando ~uns _Plantações paru 4.000 hectares e pensa, desde que consiga uutonzaçao, em umplmçào mu1or, e
afirma, cm curta que recebi da Goodyear, que plantar borrucha, ho·
je, no Brasil, é um grande negócio.
·
As pequenas plantações c o:-. pequenos proprietários~- inicianws na ~r(1.:a da Prcsidêru.:ia do Banco -- quando deixamos o Ban-

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Nobre Senador, devo dizer a V. Ex• que não sei se pela minha vivência, de
toda a minha vida, na Amazônia, pelo fato de ter sido Presidente do
Banco da Amazónia 4 anos, de ter sido o primeiro Presidente que
tentou o plantio de borracha, e lá está plantado, no Pará, o seringal
da Goodyear, o da Firestone e alguma coisa na Bahia, que continua
até hoje acompanhando esse problema.
Devo ainda dizer a V, Ex• que tenho mantido cantata permanente com os responsáveis pelos programas do PROBOR, pelos
responsáveis pela SUDHEVEA, e nilo faço nenhum segredo em di·
zer a V. Ex•- como o fiz, ainda hoje de manhil, 11 um dos Di retores
da SUDHEVEA, e nesta semana, quando comuniquei que ia levantar esse problema e levá-lo mais al~m - que estou decepcionado
com o que se faz no Brasil. Conheço nilo apenas as plantações do
Brasil, mas nesse meu desejo de conhecer o problema, visitei plan·
tações fora do Brasil, na Ásia, e voltei realmente encantado de ver o
que os ingleses- inegavelmente, um povo extraordinário- que te·
ve a capacidade de dominar o Mundo em certo momento e nos
surpreende e ao Mundo com a sua posiçilo democrática, realmente
respeitável, em todos os sentidos, até no económico. Levaram à Ásia
e permitiram que ali se plantasse a hévea e nós aqui estamos ainda,
Srs. Senadores, arranhando o chila- e vou mostrar mais adiantedesperdiçando~ bilhões de cruzeiros por ano, que é o quanto custa o
que se urrccuda e que é, de qualquer maneira, empregado, mus não
com aquda segurança que se tornn necessária c que já se pode f:1zcr
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no plantio da seringueira. Digo a V. Ex• - conversei com os resc disse da minha decepção e que iria levantar esse problema para alertar o Brasil c o Governo, pois temo que aoonleça conosco, no Brasil, uma tragédia- que é o termo apropriado - de borracha com o petróleo- repito- com coisas essenciais à segurança
e ao desenvolvimento deste País.
pons~vcis

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Com muita
honra, nobre Senador.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, congratulo-me, também, com V. Ex• pela abordagem deste assunto que
é da mais alta significação, não só para a economia nacion&l, mas,
sobretudo, para a Região Amazónica. V. Ex• fala com a experiência
de quem já foi Presidente do Banco de Crédito da Amazônia, o anti·
go Banco da Borracha. E nós temos acompanhado, ao longo destas
últimas décadas, várias iniciativas, alguns projetas que têm sido
criados para fomentar a plantação e, sobretudo, a produção de borracha natural na Amazônia e em outras regiões do Brasil. fô na
Amazônia, entretanto, onde ela encontra o seu habitat. mas, surpreendentemente, esses resultados não são animadores, nem positivos,
talvez por uma descontinuidade nessa ação administrativa, falta de
persistência nesses propósitos que têm sido anunciados. O fato é que
a nossa produção, quando cresce, 1: de maneira muito discreta, muito moderada, mas nos últimos anos encontra-se em declínio. E a economia, tanto do Pará, do Amazonas, como do Acre, se ressente
profundamente da falta de um programa cfelivo que concentre recursos para a exploração da borracha natural, da borracha amazónica, como uma das principais riquezas naturais. Jâ o foi no passado, c: não vem a pelo, evidentc:mc:ntc, lembrar, neste: momento,
pois dele o Senado tem conhecimento, o período de prosperidade
que a exploração da borracha criou para a Região Amazónica. De
tal maneira que, em certos momentos, ela quase se nivela com o café
na balança de comércio do Brasil. E permitiu que se consolidasse,
tanto no meu Estado como no Amazonas, uma notável civilização
no fim do século passado e no início deste século, muito presa aos pa·
drões europeus de cultura, mas, também, muita arraigada ao sentimento brasileiro de unidade nacional.
A exposição de V. Ex• chama a atenção da Casa para esse problema. Espero que o discurso de V. Ex• tenha a maior ressonância
possível, para que os órgãos competentes possam conscientizar-sc da
gravidade, da urgência da borracha na Amazônia e dê a essa matéria
um tratamento adequado, eficiente, capaz de produzir resultados efetivos, como todos nós almejamos.

último levantamento do movimento de propostas e projetas registrou, em menos de seis meses, muis de um terço do
total de financiamentos previstos para os três anos de im·
plantaçüo do programa.
As propostas já recebidas permitirão uma produçuo de
12 mil toneladas, representando 37,4 por ceoto do total de
financiamentos a serem concedidos pelo Programa, no valor total de Cr$ 275 milhões. A regiUo que maior número de
propostas já apresentou foi a dos seringais de cultivo da
Bahia, cujos projetas receberão financiamentos da ordem
de Cr$ 65,6 milhões. Este total visa a produção de 8.325 to·
neladas de borracha vegetal c será aplicado na recuperaçüo
c formação de seringais de cultivo.

NOVOS SERINGAIS
Na Amazônia, as propostas e projetas registrados des·
tinados à recuperação de seringais nativos e formação de
seringais de cultivo correspondem a financiamentos da ordem de Cr$ 37,4 milhões, propiciando uma produçuo apro·
ximada de 4.500 toneladas de borracha.
Os quatro subprogramas do PROBO R- recuperação
de seringais nativos, recuperação de seringais de cultivo,
formação de novos seringais e instalaçuo de usinas de bene·
ficiamcnto - que estão sendo implantados garantem, segundo o PROBO R, que o cultivo cm bases nacionais já es·
taria assegurado cm 50 por cento. Quanto à formação de
novos seringais de cultivo prevista em 18 mil hectares, estão
sendo examinadas propostas abrangendo 9.944 hectares e
que contarão com financiamentos da ordem de 91,8 mi·
lhões.
A previsão para instalação de novas usinas de benefi·
ciamento- num total de II -deverá também ser atingida
antes do prazo de três anos estabelecidos pelo PROBO R,
encontrando-se em fase de organização três associações de
produtores interessados nos financiamentos disponíveis.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.)Solicito a V. Ex• termine seu discurso, porquanto seu tempo está es·
gota do.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- já encerrarei,
Sr. Presidente.
Nesta leitura, se mostra o que havia sido feito, o que se estava
plantando e onde se estava plantando em 1973, quando produzíamos
26 mil toneladas. Quando deixei a minha administraçuo, o Banco
publicava um folheto dizendo que consegufamos a maior produção
de borracha dos últimos 50 anos: 34 mil toneladas. Em 1973, 26 mil,
e, hoje, estamos com 20 mil toneladas.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito obrigaSr. Presidente, o Programa de Incentivo à Produção de
do, meu caro amigo, Senador Aloysio Chaves, que apenas não quis Borracha Vegetal (PROBOR) prevê a elevação da produção do
dizer que bem conhece este problema, pois sei que V. Ex•, além de ser selo r de 26 mil para 60 mil toneladas anuais, até 1981.
um estudioso, acaba de sair de um Governo honesto, de um Governo
Fala-se em novos seringais na Amazônia. As propostas de pe·
de muito trabalho, de um Governo que deixou uma sombra de res- didos de financiamentos destinadas à recuperação dos seringais jã
peito dentro do nosso Estado.
somam a alguns milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, para que se tenha uma idéia da dolorosa marcha
Correu o tempo, 1960 jã vai longe, c nada se fez de
desse problema de plantação de borracha no Brasil, vou ler texto
sério para plantar seringueiras no Brasil até 1973. Nesse
mandado publicar pela SUDHEVEA e pelo PROBO R, já há quase
ano, o PROBOR anunciou novos projetas, teve apoio do
dez anos, dizendo como estava a plantação e o que se estava fazendo.
Governo Federal. Grandes noticiãrios, como o que trans·
Dizia a notícia, em 28 de abril de 1973, e que consta também de um
crevemos, c este tiveram parte das divulgações, da propu·
ganda que se espalhou, levando esperança. De tudo resta a
dos volumes da SUDHEVEA:
decepção, o fracasso.
BORRACHA, MAIS DE 12 T DE PRODUÇÃO
Agora, a SUDHEVEA, o PROBOR, e outras siglas
tudo vêm começando de novo. Mais de ISO funcionários no
O Programa de Incentivo à Produção de Borracha VeRio de Janeiro lançam novos projetas, planos. Usam
getal (PROBO R), que prevê a elevaçiw da produçuo do seaviões, pessoal de cidade, recursos que devem ir u1ém de
lar de 26 mil para 60 milloncladus anuais uté 1981, já re·
dois bilhões de cruzeiros.
cebcu propostas de financiamento no valor de CrS 103 miEis o conceito que transcrevemos sobre o que ocorre, e
lhões de produlores da Amazônia interessados cm aumenque não é animador. Esse é do Boletim, ANI 1', Informmivo
tar u produção. Segundo a Superintendência da Borracha o
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n• 38, de dezembro de 1978, órgão da Indústria de
Pncumâticos; fazendo referência ao excesso de funcionários
que vivem por conta das arrecadações que vão a dois
bilhões de cruzeiros nas Capitais, acentuadamente na velha
e linda Capital Rio de Janeiro.
"Que o novo Ministro da Indústria e do Comércio, o
ilustre e experimentado Eng• Joilo Camilo Pena, coloque,
nos postos·chave dos órgãos que executam a politica governamental da borracha, homens certos, preparados e firmes,
que não baseiem suas decisões apenas em opiniões de
tecnocratas despreparados e que, ao invés de, pela sua inocente inexperiência, procurar antagonizar sctores c empresas, nos garantam tão-somente aquilo a que temos
direito: trabalhar com tranqUilidade e paz de espirita."
O Sr.Josi Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Com prazer.
O Sr. Josi Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Gabriel
Hermes, o assunto que V. Ex• traz a esta Casa é realmente muito importante. O Brasil já foi grande produtor de borracha, e hoje praticamente importamos grande parte do que necessitamos. O mais interessante é que estamos partindo para a produção de borracha sintética, através, inclusive, do consumo de álcool. Uma informação
que desejo trazer a V. Ex• e que vem em apoio à sua tese de que deve
ser mais incentivada e ampliar a produção nacional de borracha, é
que hoje, em alguns países, equipes técnicas de alto valor estudam
problemas de genética ligados à seringueira, à hel'ea brasiliensis, com
o objetivo de aumentar a sua produtividade de J a 4 mil quilos por
hectare, para 10 a 12 mil quilos por hectare. Mas o objetivo desse
aumento de produtividade já não é apenas a produção da borracha,
é também a utilização da borracha como substituto do petróleo e do
álcool, como fornecedora de energia.
A borracha é um composto de peso atõmico extremamente alto.
Há alguma dificuldade no desdobramento da molécula para
produção de combustível leve, mas há experiência de uma produtividade bem elevada. Assim, além de fornecer látex como borracha
propriamente dita, a seringueira pode trazer grande contribuição na
área da produção de energia. Era esta a informação que queria
trazer como contribuição a essa tese.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Agradeço a
colaboração de V. Ex•
Devo dizer, prezado Senador, que conheço o processo, vi até
sua aplicação, algumas vezes, na Região Amazõnica, e dele tenho
conhecimento por leituras e também por verificação, quando, numa
das minhas viagens, visitei uma das grandes plantações do Oriente.
Sr. Presidente, concluo, dizendo:
O problema da borracha deve ser tratado com seriedade.
Borracha tem para o Brasil a importância do petróleo. 10 vital. A
crise de borracha, a dificuldade da importação da matéria-prima do
Oriente podem parar o Pais e criar problemas da mais alta gravidade. Por isso, afirmamos: o problema da borracha deve ser tratado
com seriedade. Estamos levando este assunto nacional à maior
ntençilo dos setores do Executivo responsável. O levaremos ao
Senhor Presidente da República, General Joilo Baptista Figueiredo,
pois o problema pede ação do alto e determinaçilo.
O problema precisa ser cuidado com determinação e seriedade.
Há recursos que se desperdiçam com propagandas, pessoal de
cidade, inexperiência, mas, para u soluçilo, raltam recursos.

Recursos humanos capacitados. Recursos financeiros objl!tivos.
reais, Recursos do Sistema Nacional de Crédito Rmal a juros buixos
de 7% a S1.{J, Recursos do Banco do Br:1sil, do Banco Central. Ap0io
c oricntaçi\o du SUDI-IEVEA. Gente, tb.:nicos cap;m:s na
SUDHEVEA. t\poio, clamar o apoio das ~rand~:., indüstrias dl'
rncum~ticos, que têm cxpcriCncia, interesse, plantaçllcs nn ~:xu.:rinr c
quc.· p1Hlt'tll c dc.·vcm Clll:lhMar. !'Un Pl'dc c e im1d1•1l~ll. lhJ.ic que tl.:·
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mos a técnica, continuar a importar, em 198(), mais de 80 milhões de
dói<Jres só de borracha natural, e, cada ano mais, 5% a 10%.
Aproveitemos o Projeto PROBOR II que aí está. Aproveitemos, sim. Falta-lhe, porém, realidade, recursos, gente capacitada
para executã-lo. 10 preciso não desperdiçar as volumosas verbas do
TORMB- que recaem sobre o produtor, recaem sobre todos nós
que caminhamos sobre os nossos automóveis, ou sobre os nossos tratares, ou sobre os nossos pneus de aviões -, e as outras que a
SUDHEVEA comanda, gasta, com funcionários nas cidades.
Leve-se um pouco mais de apoio ao seringueiro, que este dará
um pouco mais de borracha ao Brasil. Mas, faça-se séria a
campanha da plantação de seringueiras, da formação de pequenos,
médios e grandes seringais. 10 preciso atrair, convocar as grandes cmpresas para a formação de seringais, como tivemos oportunidade de
fazer, quando administramos o Banco da Amazõnia, e conseguimos
o que se fez na Bahia, o que se fez no meu Estado, e ali está dando
alguma produção, criando obrigatoriamente, através desses grandes
produtores, seringais de 1.000 até 4.000 árvores.
Convoquem-se novos investidores, pois hoje, jã se sabe, i;
urgente e é bom empreendimento, é bom negócio plantar borracha
no Brasil, onde o Governo está pronto a ajudar, e onde precisa
apenas de coragem e seriedade na administração do problema.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ln da ontem este Plenário ouvia, reverente, o pronunciamento de
Sua Excelência o ilustrado Senador Jorge Kalume, em homenagem à
memória de Cândido Mariano da Silva Rondon, cujo aniversário de
nascimento, 5 de maio, é mais que merecidamente comemorado no
Brasil como o Dia das Comunicações.
Em verdade, ninguém melhor do que o acreano Jorge Kaiumc,
como autêntico representante da brava gente da até bem pouco esquecida Amazônia, para dizer tão oportunamente da nossa dívida,
da nossa gratidão ao herói nacional das comunicações, quando nos
aproximamos do 5 de maio.
De minha parte, Sr. Presidente, como interiorano, como beneficiãrio direto da bravura, do arrojo e desprendimento, enfim, da obra
do grande Marechal Rondon, a par da gratidão dos goianos ao ".Comunicador" no I do Brasil, quero, nesta oportunidade, homenagear
àqueles que, em ato muito feliz, deram ao territõrio em que nascera o
nosso herói, após desmembrá-lo de Mato Grosso, o nome de Território de Rondônia.
Relembrar, Sr. Presidente, os detalhes da epopéia vivida por
Rondon na realização da grande e difícil tarefa por muitos, à época,
considerada impossível, seria repetir as gloriosas páginas da história
pãtria, contudo trago aqui alguns dados, algumas informações que
nos dão uma idéia do quanto tem frutificado as sementes tão dura e
penosamente semeadas pelo Patrono das nossas comunicações.
Como exemplo, temos o Projeto Rondon,. a nossa mocidade
universitária, anteriormente divorciada do Brasil interior, um tanto
alienada pelo academicismo eqUidistante da cultura nacional, e no
entanto, graças ao Projeto Rondon nos últimos 10 anos, sob os
auspicios do "Basta Querer" e do "Integrar Para Não Entregar" passamos a formar doutores, c nestes, os putriotas realmente idcntilicudos com a nossa realidade.
O Sr. Benedito Canclus (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
:trartc'!
O SR. BE:>:EillTO FERREIRA (ARENA- GO)-Com mui·
tn pra:cr, nuhn: Senador.
O Sr. Bt'lll'dito Cnnelns (ARENA- MT)- Em primeiro lu~ar,
qtJL'I'tl p;tr:th..:ni::tr \', E\~ pela hnlllCllagcm quc rn.:~ta :lll )!f:tlllk

-
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pi "Governador Augusto do Prado Franco - lenha
satisfação comunicnr vossência Conselho Administruçàu
Pctrobrás Mineração autorizou reunião de hoje vg implan·
taçào Projeto Potássio vg constante escavação primeiro
poço de mina et usina de: bc:ncliciamc:nto sulicient~.:s parn u
produção de 500.000 toneladas anuais de KCL comercial
correspondendo a um inwstimcnto global de 157 milhões
dólares pi sds Shigcuki Ueki."
Abraços
Augusto Franco
Governador Estudo de Sergipe.
Vale aqui registrar a titulo de oportuna ilustração que cm
dezembro de 1978, tomei conhecimento de exposição apresentada ao
Conselho de Desenvolvimento Económico cm favor da providi:ncia
ontem efetivada, conforme informação que então recebi do Ministro
Ângelo Calmon de Sá, a qual foi objeto de rcfcri:ncia cm programa
de televisão que participei no mês de março.

necessários ao estabelecimento do plano de exploração. O meu upa rte a V. Ex• é para parabcnizfl·lo. Para saudar o Eswdo de Sergipe 1.:
o Pais, pela auspiciosa notícia de que, agora, certamente, concluídos
os estudos, o projeto pode, ddinitivamcntc, entrar cm ras~.: de
implantaç<lo e produção. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, nobre Senador José Lins, pelo seu aparte, pelo
depoimento que dá a respeito do Projeto Potássio Sergipano. Quoro
dizer, também, a V. Ex• que não quero, aqui, abordar outros fatores
que lizeram com que houvesse ess~.: retardamento na ~.:xploruçào do
potássio sergipano. Graças u Deus, providências foram tomadas no
Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel, providências que
foram solicitadas pelo Governador do Estudo, pelos Senadores por
Sergipe, com assento nesta Casa, e pela Bancada sergipana na Câmara Federal, pura que aquelas medidas fossem tomadas, como foram,
sendo depois criada a Companhia Petrobrás Mineração, que está ii
frente da pesquisa e da exploração do potãssio ser~ipano.

Na verdade, Sr. Senador, esta notícia é alvissardra não só pum
o meu Estado - é a redenção do Estado de Sergipe - como
também o é para o Nordeste e pura o Brasil, pura a agricultura.
enfim, pura vários setores da nossa economia. Neste momento, desejo ressaltar também o grande interesse demonstrado pelo Governa·
dor Augusto Franco, que tudo fez junto ao Presidente da República
e órgãos ligados à exploração do potássio, para que isto se
A mineração será feita pelo método convencional, com a concretizasse. Sou muito grato a V. Ex•, eminente Senador Josi:
adoção de câmaras e pilares e abandono dos pilares. A mina terá Lins, porque seu aparte é um valioso depoimento que enriquece mui·
uma produção de minério bruto estimado em 6.950 toneladas por to o meu pronunciamento, porque V. Ex• é um daqueles que tamdia.
bi:m participaram desse assunto.
o processo de beneficiamento do minério será o de notação, no
A minha voz não se cansou de pedir as atenções da União para
qual espera-se obter um rendimento de 90% e um concentrado com as riquezas minerais scrgipanas, e, hoje, estou aqui, orgulhoso e
teor de 60% de K 2 O. A granulometriu do produto será similar à do feliz para anunciar que o apelo do Governador Augusto Franco foi
produto hoje importado, ou seja, 20% "estandart", 50% "coarsc" e atendido, como atendidos foram os anseios do povo sergipano e os
30% granular.
incontáveis apelos dos seus representantes na Assembléia Legislativa
O telex que foi dirigido ao Governador de Sergipe pelo ilustre e no Congresso Nacional.

A escavação do primeiro poço de mina, que servirá como poço
de cxtração do minério, será na área da jazida de Taquari-Vassou·
ras, a 90 kilõmetros de Aracaju. Ele terá uma profundidade de 466
metros e um diâmetro de 6 metros c não necessitará de congelamcn·
to dos terrenos na sua execução.

Presidente do Conselho Administrativo da Petrobrás Mineração,
Shigeaki Ueki afirma que a produção será de 500.000 toneladas
anuais de potássio comercial com um investimento global de 157 mi·
lhõcs de dólares.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - V. Ex• permite-me um
aparte, nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui·
to prazer, eminente Senador José Lins.

.

.·II

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- V. Ex• traz à Casa um
assunto nào só de interesse do seu Estado, mas de grande interesse
nuctonal. Como Superintendente da SUDENE, tive a oportunidade
de acompanhar bem o desenrolar, desde os primeiros estudos, à
pesquisa e às tentativas de lavra da jazida, o desenvolver do projeto
de potássio de Sergipe. Trata-se de uma grande jazida, das maiores
do mundo, de c:vaporitos, onde minérios como a carnalita, ~~
tnquidrita, o sal-gema e outros se misturam, com grande percentual
de potássio, que é, evidentemente, num elemento mais nobre e car~.:n·
te no Pais. f:: um dos três elementos fundamentais pura a constituição dos adubos tão necessários à nossa agricultura - ao lado do
nitrogénio e do fósforo. Os primeiros estudos du ja1.ida foram feitos
pelo Governo, seguido por uma empresa que adquiriu a concessuo
pum a lavra. O projeto eluborado por essa empresa entrou nn
SUDENE - há mais de quatro unos. Todavia esse projeto não
arrescntava condições de ser aprovado por fulw d~.: s~.:gurança n:1
metodologia de exploração. Por isso, naquela, como Superintenden·
te da SUDENE, não nos foi possível recomendú·lo. Mas, o Pai>
nccc:ssitavu urgcntcment~.: aproveitar essas jazidus. De modo que t)
Governo, numa opcrar;Uo procurou reaver a autorizaçilo de lavr:L
Os csludos foram, então, reiniciados para compl~.:mcntar os dado~

O Sr. Henrique De La Rocque (ARENA- MA)- V. Ex• me
permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Eminente
Senador Henrique de La Rocque, sou um obediente ao Regimento e
sei que o eminente Senador Nilo Coelho, que ora nos preside, durá
oportunidade a que eu conceda esse aparte a V. Ex•
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Só atrevi-me
a solicitá-lo porque, conhecendo o espírito liberal de quem preside,
neste instante, o Senado da República, não tinha dúvidas de que
S. Ex• permitiria que eu trouxesse, também, ao Senador Lourival
Baptista o meu aplauso, o meu entusiasmo, na hora cm que: vê a sua
vitória, nu hora em que percebe que obteve êxito esta campanha que
o levou, como disse, várias dezenas de vezes ao microfone, clamando, pedindo, rogando ao Governo Federal pela solução do potássio,
no Estudo de Sergipe. Niio poderia deixar de, em nome do Mura·
nhão, felicitar V. Ex•, um obstinado nu defesa dos interesses da
coletividude não só da sua terra, mas, também, do Brasil.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito
ohrigudo a V. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, pelo
seu aparte, o aparle de um amigo de hú mais de: meio século, porque
nos conhecemos há mais de 50 unos, quando alunos fomos do Colé·
gio Antônio Vieira, na Bahia. Hoje, u palavra de V. Ex• chcga-mt.:
uo coração p!.:la sua hondadc 1.: gcn~.:rosidmk mas, tamhém, pelo seu
apoio a esta causa que nào é só de Sergipe, como do Brasil. E, para
isto, qu~.:rn dizer que muito contribuiu a açào ~.:lil:icnte do Governador Augusto Franco, qu~.: tudo ft:z rara que chegússcmos an !dit
d~.:~fcdw que acaho de dar ciênda :1 esta Casa.
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Desta tribuna, congratulo-me com a gente do meu Estado, atra·
v~s do seu ilustre Governador Augusto Franco, c com o povo brasi·
l~lro •. através do eminente Presidente João Baptista Figueiredo, pela

Vltórm alcançada, devendo manifestar o meu reconhecimento pela
presteza com que honrou a sua nobre palavra.

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobro Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A comunicação, que ora desejo fazer à Casa, deveria ter sido
formulada na sessão da tarde de ontem. Os debates que aqui se ver ifi·
caram, entretanto, fizeram com que fosse transferida para a tarde de
hoje,

----------

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, DE 1979
Estabelece que a sentença normativa da Justiça do
Trabalho fixará, também, um piso salarial ou limite mínimo
de remuneraçilo para a categoria profissional e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 2• da Lei n• 4.725, de 13 de julho de 1965, que
estabeleceu normas para o processo dos dissidios coletivos, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 2• A sentença fixarâ, também, um piso salarial ou
limite mínimo de remuneração para a categoria profissional, ou parte dela, de modo que, durante a vigência,
nenhum trabalhador da aludida categoria possa ser admitido nas respectivas empresas com salãrio inferior ao mlnimo
regional acrescido do reajustamento decretado.

O fato que desejo dar conhecimento à Casa é simples, mas
apesar da sua simplicidade merece registro nos Anais do Senado. ~
§ 3• O.piso salarial corresponderá a tantos 1/12 (um
que, a exemplo do que ocorreu anteontem na Câmara dos
doze avos) da percentagem do aumento concedido à categoDeputados, o Sr. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, com·
ria, quantos forem os meses decorridos entre a revisão do
pareceu ontem, espontaneamente, a uma reunião da Comissão de
salário mínimo e a data da vivência da sentença normatiLegislação Social, com o propósito, anteriormente declarado, de
va",
fazer oficialmente a entrega àquela Comissão do antcprojeta da Con·
solidaçào das Leis do Trabalho.
Art. 2• Esta lei entrarã cm vigor na data de sua publicação,
O País inteiro sabe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, desde o revogadas as disposições em contrário.
Governo anterior, a matéria vinha sendo cuidada, vinha sendo estuJustificação
dada, Esses estudos tiveram prosseguimento na aluai administração
e culminaram, ontem, com a entrega, oficialmente feita pelo MinisLogo após o advento dos novos critérios para o processamento
tro do Trabalho, do anteprojeto da Consolidação das Leis do Traba- dos dissidios pela Lei n• 4.725, de 13 de julho de 1965, as empresas,
lho, que vem, depois de estudado e examinado cuidadosamente por para não aplicarem a taxa de reajuste salarial, passaram a despedir
todos quantos ti:m interesse na matéria, substituir a floresta de leis os empregados, principalmente, aqueles com menos de um ano de
que existe, disciplinando as relações laboriais cm nosso País.
casa, readmitindo-os, a seguir, com sa!ãrio mínimo. Esse fato é do
O fato da presença espontânea do Ministro Murilo Macedo na conhecimento do próprio Presidente da República, que, em seu
Comissão de Legislação Social já merecia encômios se, além disso, discurso de I• de maio de 1970, manifestou sua preocupação com "o
ele não tivesse acedido em responder as perguntas que lhe foram excessivo desemprego e rotatividade da mão-de-obra", que são
formuladas pelos eminentes Senadores Dinarte Mariz, Jaison agravados pela legislação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo
Barreto, Evelásio Vieira, Aloysio Chaves, Henrique de La Rocque e de Serviço, na medida em que esta retirou a estabilidade dos
Humberto Lucena. Evidentemente, as interpretações formuladas empregados.
Sensível às queixas das entidades sindicais de trabalhadores, o
pelos eminentes Senadores expressaram pontos de vista pessoais,
concepções filosóficas e até mesmo posições politico-partidárias. Tribunal Superior do Trabalho, na reduzida área de atenção que lhe
Mas, não a negar, todas foram lúcidas, objetivas, e mereceram de foi deixada pela rígida política de controle salarial do Governo, tem
S. Ex• o Sr. Ministro do Trabalho as respostas c as informações que procurado evitar a excessiva rotatividade de mão-de-obra ocasionada pelos reajustamentos.
também, improvisadamente, lhe cabia oferecer.
Para tanto, através dos Prejulgados 34 c 38, a mais alta Corte da
Sr. Presidente e Srs, Senadores, as mudanças, as aberturas políticas, realmente, estão se processando de uma maneira segura. justiça trabalhista houve por bem reconhecer a conveniência do
Ainda há poucos dias, inesperadamente, sem aviso pré:vio, sem estabelecimento de um "piso salarial para a categoria dissidente, em
qualquer comunicação, o Ministro da Justiça, o Senador Pctrônio especial quando os componentes desui são normalmente remunera·
Portclla, fez uma visita ao Senado e, cm aqui estando, chegou a parti- dos com salário mínimo (D.O, de 12·3-69 e D.J. de 17-11·71).
Na prática, todavia, a louvável providência do TST cm favor
cipar c também a prestigiar a posse de um dos mais ilustres jornados empregados não tem logrado êxito desejado. A medida vem
listas que prestam serviços a esta Casa.
Ontem, o Ministro Murilo Macedo, repito, não apenas visitou, sendo combatida pelos advogados das empresas, sob a alegação de
mas participou de debates na Comissão de Legislação Social, nesta que medidas dessa espécie não são da competência da Justiça do
T!aba!ho. Somente podem ser impostas por lei. ·
Casa.
Com o objetivo de dar forma legal à providência consubstancia·
Daí por que, Sr. Presidente c Srs. Senadores, com muita alegria,
da
no
Prejulgado 38 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, o
faço o registro do fato ao tempo cm que formulo votos para que
todos os Srs. Ministros de Estudo, numa perfeita integração,- pois presente projeto acrescenta dois parágrafos do art, 2• da Lei
que Executivo c Legislativo trabalham tendo cm vista um objctivo n• 4.725/65, que estabeleceu normas para o processo dos dissidios
comum, que é o engrandecimento du Pátria - formulo votos, coletivos. Determina, cm primeiro lugar, a inclusão na sentença
repito, pura qut~ os Srs. Ministros venham constantemente a c:sta normativa, de um piso salarial ou limite mínimo de remuneração
Casa, troquem idéias com os Srs. Senadores c com os Srs. Depu- para a categoria dissidente ou a parte desta envolvida no dissídio. E
tados, numa intcgraçi'ío que só trartl proveitos para o desenvolvi- esclarece, em seguida, que o referido limite mínimo de remuneração
será rtxado pela adição, ao salário mínimo regionul. de tantos I112
mento do nosso País. (Muito bem! Palmus.)
(um doze uvas) da taxa encontrudu para o reajustumcnto da catego·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a nu•sa, projeto ria, quantos forem os meses decorridos entre a revisão do primeiro c
;.t data da sentença que concedeu o reajustamento .
de lei que scrú lido pelo Sr. IY-St:~o:rctário.
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A estipulação do piso, como prot~ção contra o desemprego,
garantia da estabilidade salarial e incentivo il qualificação da mãode-obra, nilo atenta contra a política salarial em vigor, que visa, ti\ 0 •
somente, a evitar a elevação indiscriminudn dos salários, através da
concessão de aumentos sem a necessária cobertura no plano da
produtividade e da produção.
O critério oficial toma por base o reajustamento salarial da categoria e nilo, individualmente, dos que a integram. Assim, a garantia
de um limite de remuneração ao empregado que vier a assumir novo
em9rego na mesma categoria profissional em nada alterará, o sistema, pois o empregado irá ganhar, na melhor das hipóteses, salário
igual ao percebido no emprego anterior, sem.nenhuma repercussão,
por conseguinte, no plano geral.
Em suma, a estipulação de piso salarial nas sentenças relativas a
dissidios de natureza econômica tem apoio no próprio espírito da
Lei n• 4.725/65, que, na alfnea "e" de seu artigo 2•, admite a
adaptação das taxas de reajustamento salariais encontradas, quando
verificada a necessidade de corrcção de distorções salariais capazes
de influir na adequada hierarquia salarial, na categoria dissidente ou
no conjunio de categorias profissionais.
Confiamos no êxito da presente proposição que, dando forma
imperativa a providência hã muito recomendada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, assegurarâ- de acordo com as próprias
diretrizes da política salarial- a adequada hierarquia salarial nas
categorias profissionais dissidentes, evitando a fraudulenta rotatividade de mão-de-obra, que acompanha os reajustamentos salariais
aprovados em dissídios coletivos. Trata-se de medida que contribuirá para que o desenvolvimento brasileiro se faça em termos de
justiça social.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1979.- Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITA DA

LEIN• 4.72S,DE 13 DE JULHO DE 1965
Estabelece normas para o processo dos dissídios coleti·
vos, e dá outras providências,
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2. Quantos
silo os
trabalhadores
contratados
CONFEDERAL, Indústria e Comércio?
3. Qual a função de cada funcionário estatutário ou CLT.
naquela SQS 309?
4. Qual u remuneração mensal de cada funcionário, cstutário
ou CLT!
Sala das Sessões, 4 de maio de 1979.- Dirceu Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Serão prestadas as informações solicitadas pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Raimundo Parente- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé
Froire - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Passos Porto João Calmon- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Lâzaro Barboza - Benedito Canelas - Mendes Canalc Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Scnadc
n• 118, de 1974 (apresentado pela Comissão do Distrito Federal, como conclusão de seu Parecer n• 443, de 1974), que
define os crimes de responsabilidade do Governador, e dos
Secretários do Governo do Distrito Federal, c dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 44 c 124, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, I• pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto, nos termos
de substitutivo que oferece;
2• pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade das Emendas n•s 2 e 3, de plenário, c no mérito,
contrârio.

Art. 2• A sentença tomará por base o índice resultante da
A Presidência esclarece que a Comissão do Distrito Federal, coreconstituição do salário real médio da categoria nos últimos vinte e
quatro meses anteriores ao término da vigéncia do último acordo ou mo conclusão de seu Parecer n• 443, de 1974, apresentou dois Projesentença normativa, vetado, adaptados às situações configuradas tas, o de n• 118, ora cm discussão c o de n• 119 que, tramitando cm
conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1973, rejeitado
pela ocorrência conjunta ou separadamente dos seguintes fatores:
a) repercussão dos reajustamentos salariais na comunidade e na sessão do dia 2 de outubro de 1975, foi considerado prejudicado.
Assim sendo, os Srs. Senadores deverão considerar o Parecer
na economia nacional;
b) adequação do reajuste às necessidades minímas de sobre- n• 443, da Comissão do Distrito Federal, apenas no que se refere o
Projeto n• 118.
vivência do assalariado c sua família.
Esclarece, ainda, a Presidência, que os Pareceres n•s 441 e 442
§I• A partir de um ano de vigência desta Iei se acrescentará ao
índice referido neste artigo o percentual que traduza o aumento de instruem a proposição, uma vez que deles resultou o de n• 443 conprodutividade nacional do período de doze meses anteriores à data cluindo' pela apresentação do projeto ora cm discussão.
Prestados os esclarecimentos passa-se à apreciação da matéria,
de proposição do dissídio, segundo os dados do Conselho Nacional
de Economia, observado o seu ajustamento ao aumento de produti- que teve sua discussão encerrada na sessão de 19 de abril último com
apresentação de emendas cm plcnârio.
vidade da empresa.
Em votaçilo o substitutivo, que tem preferência regimental.
Tem a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
(ils Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Solicito um
esclarecimento:
vai ser votado o Projeto de Lei n• 118?
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto lido será
publicado c remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai ser votado o substiSobre a mesa, oíTcio que será lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
tutivo, porque o Projeto de Lei n• 118, em discussão, c o de n• 119,
foram fundidos num parecer único, de n• 44, da Comissão de
E lido o seguinte
Constituição e Justiça.
Exm• Sr. Presidente do Senado FedcrÜI
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E nós temos, aqui, esNos termos do arti,;o 238, inciso I, letra c, do Regimento In- se substitutivo, Sr. Presidcnlc?
terno do Senado Federal, requeiro as seguintes informações:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- No uvulso, sim.
I. Quuntos funcionários do Senado Fcderul trabalham na
Administração dos Blocos C, D, G da SQS. 309 (residência oficial
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- f: o substitutivo da
dos Senadores)'!
Comissuo de Constituiçuo c Justiça?
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Sr. Prc:sidente, eu tinha me inscrito para falar, porque cu não ti~
nha tomado conhecimento do substitutivo. Vejo, agora, que os dois
projetas estão sendo substituídos pelo substitutivo de uutoria da
Comissào de Constituição c Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Eu esclareço que o
Projeto de Lei n• 119 já foi eliminado .. O Projeto n• 118 e a emenda
formaram o substitutivo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois eu estranho, Sr.
Presidente, c aceito que o de n• 119 já tenha sido rejeitado. Eu
achava que o Projeto de Lei n• 119, nào apenas nào poderia ser rejeitado, - e já o foi - mas a verdade é que aqui, no Projeto de Lei
n' 119, depois da ampla elucidaçào, quando o Tribunal de Contas
do Distrito Federal manda para esta Casa o célebre caso que todos
nós conhecemos e de que a Nação toda tomou conhecimento ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência esclarece
ao nobre Senador que o Projeto de Lei n• 119 foi rejeitado aqui, na
sessão do Senado do dia 2 de outubro de 1975.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Estou falando sobre
o substitutivo. E ao falar sobre o substitutivo, digo que o Tribunal
de Contas do Distrito Federal encaminhou documentação ao Congresso Nacional, pedindo providências desta Casa, tendo em vista a
análise que ele fez do cólebre caso, de que a Nação inteira tomou
conhecimento, que é o da venda dos apartamentos e das tremendas
irregularidades havidas nessas vendas.
Parecia-me que o projeto apresentado pela Comissão já não era
perfeito, porque determinava que para completar-se a alienaçào dos
bens imóveis do Distrito Federal é necessária a autorização especifi·
caem decreto do Governador, referendado por todo o Secretariado.
Pois este foi rejeitado. A mim parecia que não somente deveria
ser referendado pelo Governador; ao invés de todo o Secretariado,
deveria passar pela Comissão do Senado Federal, especifica para os
negócios do Distrito Federal. Acontece, por exemplo, no meu Estado: a Constituição do Rio Grande do Sul determina que para a
alienação de bens imóveis o Governo do Estado só pode fazé-Jo
enviando o projeto à Assembléia Legislativa; e é necessária a sua
autorização.
Parecia-me que o Projeto de Lei n• I 19, já rejeitado, como diz
V. Ex•, era muito fraco. Fraco, porque dizer que, para vender os
imóveis, é necessária a assinatura do Governador e de todo o seu
Secretariado, é praticamente só o Governador, uma vez que o seu
Secretariado se constitui cm cargos de sua confiança.
Mas, vejo agora que no substitutivo apresentado nem isso se
manteve. O art. 6• do Projeto de Lei n• I 19 determinava a ncces'sidade de o Governador assinar junto com todo o seu Secretariado.
Agora, absolutamente não se trata dessa matéria. Apesar de ser
matéria dessa importância, desse significado, matéria que faz com
que o Tribunal de Contas do Distrito Federal peça providências do
Senado, no sentido de que esta Casa tome as medidas necessárias
para que o fato não se repita, nilo vejo aqui no substitutivo nenhum
item, nenhuma providência no sentido de estabelecer garantias
evidentes de que, no futuro, não teremos casos semelhantes àqueles
ocorridos no triste, no trágico episódio da venda dos apartamentos.
Rejeitou-se o I 19, que me parece muito pouco. E dizer que com
a assinatura do Governador e do seu Secretariado o problema está
resolvido, na minha opinião não está solucionado. Deveria ser como
acontece nos Estudos. No de onde venho, pelo menos, é assim: o
Governo, para alienar bens imóveis, tem que enviar o projeto à Assembléia Legislativa do Estudo. No caso, o Distrito Federal não tem
assembléia, mas esta Casa tem umu Comissão especial que faz as
vezes de Assembléia Legislativa. Seria o caso de essa Comissão ter
de ser ouvida nus ocorrências de alienação ou de venda de imóvc:is
do Distrito Federal. Mus isto nilo acontece e sequer há exigência de
que: pc:lo mc:nos seria necessária a assinatura do Governador com to·
do o seu Secretariado. E o projeto que continha essa exigência foi
rejeitado.

Sllh~~odo
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Veja, Sr. Presidente, a solicitação do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, onde ele cumpriu a sua parte, exigindo, apelando
para que este Congresso, esta Casa, tomasse providências pura
evitar que no futuro fatos semelhantes possam vir a ocorrer. Mas,
com toda a sinceridade, cu vejo que esta Casa nilo corn:spondcu hs
cxpectativ:ts do Tribunal de Contas; apenas isto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Helvídio Nunes, Relator da matéria.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidc:nte, Srs. Senadores:
Fui, indiretamente, chamado à colação pelo eminente representante do Rio Grande do Sul, pois fui o Relator desta matéria naComissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
A matéria em exame teve origem em Ofício enviado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em março de 1974, no qual denunciava irregularidades e abusos praticados pela empresa pública Sociedade de Habitação de Interesse Social, SHIS, ao realizar permutas
de terrenos de seu patrimônio imobiliário por apartamentos de propriedade da ENCOL S/ A. Engenharia, Comércio e Indústria.
Em 1975, pouco tempo após a mati:ria me haver sido distribui·
da, e após exames anteriores procedidos pelo Senador Accioly Filho
c pelo Senador Cattete Pinheiro, ofereci o meu parecer àquela Comissão.
Entretanto, por motivos de mecânica interna deste Poder, ou
desta Casa do Poder Legislativo, através de sucessivos pedidos de
vista, somente no inicio da atual sessão legislativa pude oferecer e debater naquela Comissão, o projeto, o parecer, hã muito tempo elaborado.
Conclui o parecer apresentado à Comissão de Constituição e
Justiça com o oferecimento de uma emenda substitutiva. E po•·que,
Sr. Presidente, Srs. Senadores? Porque a Lei n• 1.079, de 10 de abril
de 1950, define os crimes de responsabilidade do Governador e dos
Secretários do Governo dos Estados. Mas, cxatamcnte porque à época em que foi votada não existia no Distritó Federal, ela não poderia
abranger o Governador e os Secretários do hoje Distrito Federal.
Havia nece<>idade então de uma legislação própria, de uma norma
legal específica, ampliando o disposto na Lei n• 1.079, a fim de que
ela também pudesse ser aplicada ao governador c aos secretários do
Distrito Federal. 1:: o que estã explicito, é o que está daro na Emenda n• I da Comissão de Constituição c Justiça.
O trabalho que nos foi apresentado, a solicitação que nos foi pedida, prc:ndia~se exclusivamente a dar solução a uma situa.çào esdrúxula, a uma situação anõmala, pois que, enquanto os Governadores
c Secretários de Estado, de todos os Estados brasileiros. inclusivo o
Presidente da República, os Ministros do Governo Federal e o Procurador-Geral da República tinham um disciplinamento legal. o Governador do Distrito Federal, e os Secretários do Governo do Distrito Federal não estavam sujeitos às normas e às penalidades impostas
pela Lei n• 1.079, de lO de abril de 1950.
Evidente que cada Estado disciplina o modus faciendi, que cad"
Estado determina regras a respeito do procedimento no que tange
aos bcus que lhe cumpre zelar. Mas à Comissão de Constituição c
Justiça, atravi:s da provocação inicial do Tribunal de Contas, não cabia interferir naquilo que não lhe foi pedido, naquilo que não lhe foi
solicitado.
Houve, realmente, um fato lamentável no Distrito Federal,
utravés de órgãos da administração indireta, ligados ao Governo.
Mus, não cabia ao Senado, não cabia à Comissão de Constituição c
Justiça detallwr medidas, buscar, procedimentos. a respeito do mo·
dusfacit"ndi relntivo às transaçõcs imobiliárias que porventura se veri!iqucrn no Distrito Federal. Cabia, isto sim, adequar ü legislaçf1o dll
'Distrito Fedcr:ll, no que: dis respeito i1 definição de crime~ c rc~J'Illll·
s~tbilidadcs. a Lcí n'~ 1.079. Isto foi o que a Comissr1o de Cllfl~li-
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tuiçiw e Justiça do Senado, por unanimidade fez, foi o que a Comissão de Constituiçiio e Justiça, por unanimidade, cumprindo o seu de·
ver praticou.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Pois não.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Recebo, com a maiorsatis·
façiio, a manifestação de V. Ex• Acho, realmente, que dois eram os
uspectos a serem considerados aqui. Um deles, V. Ex• expôs de ma·
ncira clara c de maneira precisa. E o substitutivo apresentado por
V. Ex• esclarece a matéria. Na verdade, no Brasil, nós somos muito
ligados às exigências, ao máximo, da lei escrita, à obrigatoriedade da
lei. Leis, nós temos à vontade, ainda que para não cumpri-las. A Inglaterra se prende à tradição, aos costumes. E se nós formos ver, na
Inglaterra, a lei que tirou da rainha os direitos que tinha o rei à época antiga c que deu ao Primeiro-Ministro, não encontraremos. Se
formos verificar o esvaziamento da Câmara dos Lordcs, c o fortaleci·
menta da Câmara dos Comuns, veremos que isto foi feito através do
tempo. Não há legislação neste sentido. Na minha opinião, por
exemplo, o artigo da lei que determina responsabilidades, realmente
esquecendo o Governador do Distrito Federal c seus Secretários,
mas colocando o Governador de todos os Estados c Secretários, por
uma questão de identidade, poderiam os tribunais, na jurisprudén·
cia, determinar que, por analogia, se aplicava o mesmo caso. Mas, o
parecer de V. Ex• é absolutamente correto, porque, infelizmente, a
tradição neste País é esta. Então, no que tange aos crimes de res·
ponsabilidade, cstâ sendo atendida através de substitutivo, incluindo
o Governo c os Secretários do Distrito Federal no mesmo item em
que já colocam os Governadores c Secretários de Estados. Mas, re·
pare V. Ex• que o ofício enviado pelo Tribunal de Contas não se
prende apenas a esta exigência. Ele vai além c, no item 4', ele diz:
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mente ao fato, o Governador c o seu Secretário podem ser enquadrados na lei que já hoje enquadra os outros Governadores e Secretilrios e que, na minha opinião, até por uma questão de identificação,
já se poderia colocar o Governador do Distrito Federal. Portanto,
com o maior respeito, o projeto que vamos aprovar, resolvt: um
aspecto: cometido o delito, está incurso na lei o Governador c o seu
Secretário. Mas o outro, a solicitação do Tribunal de Contas, que se
dirigiu a esta Casa, pedindo que a Casa tomasse providencias pre·
ventivas. não tomamos absolutamente nenhuma. Parccc .. mc qut.: o
Projeto no 119, tinha esse objctivo, atender a sugestão do Tribunal
de Contas, determinando, como uma medida preventiva, que o
Governador, para vender, para alienar~ o Governador e todo o seu
Secretariado teria que assinar. Rejeitamos esse projeto que, na
minha opinião, repito, é pouco, pois devcr-sc-ia ter a autorização da
Comissão do Senado. Mas nem a autorização da Comissão do Senado, nem do Governador com todo o seu Secretariado. Fica tudo
como antes no quartel de Abrantes. Apenas, cometido o delito,
responde por crime de responsabilidade. Por isso, com todo o
respeito, V. Ex• atende 50% das sugestões do Tribunal de Contas do
Distrito Federal. Mas a outra parte, de prevenir, fica tudo como era.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito obri·
gado pela intervenção de V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon,
sobretudo pela lição de Direito Comparado que acaba de oferecer
ao Senado c, cspccialemcnte, a mim. Apenas, acho e entendo que o
exemplo lembrado por V. Ex• não cabe ao Brasil por questões de
formação, de raça, de tradição, e outras tantas razões que poderiam
ser invocadas nesta oportunidade.
Mas, no aparte com que V. Ex• me honrou,desejo pinçar uma
afirmação que me pareceu, do ponto de vista jurídico, sumamente
grave; i: a aplicação, por identidade, da Lei no 1.079, que define os
crimes de responsabilidade do Presidente da República, dos Minis·
tros de Estado, do Procurador-Geral da República, dos Gover·
4. Como verá Vossa Excelência, entende este Tri· nadores c dos Secretários de Estado, ao Governador e ao Se.cretário
bunal que, a par das medidas corretivas, de controle poli· do Distrito Federal.
tico, a cargo dessa alta Câmara, outras se impõem, de cará·
Esta aplicação pretendida por V. Ex•, pelo menos, vai de enconter legislativo, para preservação c boa gestão dos bens pú· tro a um princípio geral do direito, de que não se pode aplicar, por
blicos vinculados ao patrimônio das entidades da adminis· identidade, leis penais, sobretudo, como no caso desta que estabele!ração indircta do Distrito Federal, ora ao desabrigo de ce sanções severas que vão alcançar aquele que praticou determina·
adequada tutela legal.
dos fatos, ou que, pelo menos, tentou praticá-los, vários anos após
ter deixado, ter desocupado o cargo público a que serviu.
O que o Tribunal de Contas, segundo melhor explicação, está
a sugerir, não são apenas, o que cm outro item ele pede, medidas de
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
punição aos crimes praticados eventualmente, nas medidas prcventi· aparte?
vas para que eles não venham a ser praticados. O projeto da douta
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Pois não.
Comissão, aprovado por unanimidade, cujo relator brilhante é
V. Ex•, não há dúvida nenhuma, coloca ao abriso da lei a rcsponsa·
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, creio
bilidadc do Governador c Secretário pelo que eles cometerem. Mas,
a mim parece que prevenir~ muito importante, porque, na verdade, que as ponderações feitas pelo nobre Senador Pedro Simon, no que
continua o Governador do Distrito Federal podendo alienar os bens tange a medida cautelar quanto à alicnaçi!o de bens imóveis pelo
sem, absolutamente, ouvir ningu~m. Neste projeto, a primeira sugcs· Governo do Distrito Federal, é procedente cm tese. Em tese, porque
tão, que~ o Projeto no 119, pelo menos exigia que o Governador, de fato a Constituição dos Estados, como as do Rio Grande do Sul c
com todos os seus Sccrctârios, tinham que assinar qu~l4uer projeto a do Estado do Pará, exige prévia autorização da Assembléia Legisque determinasse alienação no Distrito Federal. Na minha opinião é lativa para a alienação de bens imóveis. E mais: recordo-me que, no
muito pouco, porque venho de um Estado, repito, onde a meu Estado, o Governador teve escrúpulos cm alienar por decreto,
Assembléia Legislativa tem que votar a alienação de qualquer bem bem móvel c, abrindo mão de uma faculdade legal, solicitou autoimóvel, O Governo do Rio Grande do Sul não pode vender qualquer rização à Assembléia Legislativa, fazendo uma observação de que há
bem imóvel sem que passe, através de projeto de lei, com aprovação bens móveis de um extraordinário valor, muito superior a de outros
da Assembléia Legislativa. Acho que, no caso, deveria passar pela bens imóveis- um quadro de Rembrandt é um bem móvel, mas o
Comissão Especial que temos aqui neste Senado, para tratar de seu valor supera infinitamente ao de muitos prédios, muitas casas,
assuntos dessa natureza, já que, enquanto não temos Assembléia Le· ao de muitos bens imóveis. Portanto, partindo desse princípio e
gislativa, essa Comissão funciona, às vezes, como Assembléia Legis· como se tratava de um objcto de arte, embora não com um valor tào
lativa, Deveriam passar pela Comissão do Distrito Federal do Sena· extraordinário como o do exemplo, pediu autorização à Assembléia
do os projetas que tratassem de alienação. Mas além de não passa· Legislativa, Mas, também procedem us observações feitas pelo.ilusrem pela Comissão não houver. sequer, a sugestão de que, pelo me· tre Relator, porque, talvez por uma qucstilo de técnicu legislativa, as
nos, o Governador c todo o seu sccrcturiudo deveriam assinar u nu to .. duas matérias não foram tratudas simultuneumente. O substitutivo
rização de alienação. E, ussim, nilo há modificaçilo alguma, flcu cogita tão-somente de determinar uplicuçi!o ao Governo do Distrito
ubsolutumcntc tudo como era. O aspecto novo, (; que, posterior .. Fcdcrul c aos seus Secretários de lei 1.079, que dclinc os crimes de

t-\

~hlo

de 1979

DIÁRIO

no CONGRESSO ~ACIONALIS•ç'o 11 I

responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento do
Presidente da República e outras autoridades. Por isso o projeto de
lei cinge-se, exclusivamente, à matéria supra mencionada e não quis
ai introduzir nele matéria diferente, como, no caso de alit:naçüo de
bem imóvel, mas isso não impede que para cumprimento da solicitação que fez o Tribunal de Contas cuidemos, através da ComiS>ào
de Constituição e Justiça ou de projeto autónomo, de estabelecer
também norma cautelar a esse respeito, que deve se inserir na Lei
n• 3.751, de 1960, que dispõe sobre a Organização Administrativa
do Distrito Federal. Creio, assim que foi pensamento do Relator
não fazer, neste substitutivo, uma mescla dessas duas leis. Mandou
aplicar, nos crimes de responsabilidade, a lei também que trata dessa
matéria com relação ao Presidente da República, porque a organi·
zação administrativa do Distrito Federal- c alienação de bem imó·
vel ê matCria puramente administrativa- a organização administrativa do Distrito Federal- repilo- está contida na Lei n' 3.751, de
abril, de 1960. Acho, entretanto, procedentes as ponderações feitas
pelo ilustre Senador Pedro Simon e creio que o Senado Federal, atra·
vós dos seus Senadores ou da Comissão de Constituição e Justiça,
poderá faze-lo, alterando a lei 3.751. de maneira a que se exija tam·
bém uma providência maior por parte do Governo do Distrito Fede·
ral, quando se tratar de alienação de bem imóvel. O parecer de
V. Ex• é perfeito, técnica e juridicamente, mas a matéria é mais extensa e pode comportar, ainda, outra medida legislativa de caráter
ancilar ou complementar. Era a observação que desejava fazer.
Muito obrigado.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Muito obriga·
do a V. Ex•, sobretudo às suas luzes, eminente Senador Aloysio
Chaves.
O que me trouxe à tribuna não foi apenas a defesa do parecer,
mas, acima de tudo, da Comissão de Constituição e Justiça, que não
foi atacada, que não foi ferida pelo nobre representante do Rio
Grande do Sul.
Continuando nos esclarecimentos que me cumpre prestar, reco r·
ri à Mesa porque, na minha lembrança, não me passa, nem me passou a presença desse Projeto n' 119, na matéria que me foi entregue
e distribuída. Após recorrer à Mesa, informo ao Plenário do Senado
que o Projeto n• 119 tramitou cm conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n• 135, de 1973, que foi rejeitado na sessão de 2 de outubro
de 1975, por conseguinte, antes de me ter sido distribuído pelo Sena·
dor Daniel Kriegcr o processo para relatar.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Por amor de Deus, peço
que não receba a minha manifestação como crítica a V. Ex•. Faço
questão de esclarecer. O posicionamento de V. Ex• é claríssimo, não
há nenhuma dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz. Fazendo soar a campai·
nha.)- O tempo do orador está terminado e não pode receber apartes, mesmo porque S. Ex• estã encaminhando a votação.
O Sr. Pedro Simon (MDB concluir o aparte?

RS) - Sr. Presidente, posso

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Nilo é permitido
apartes quando se está falando no período de encaminhamento da
votação. Perdoe V. Ex•, mas é o Regimento.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Sr. Presidente,
já houve precedente, de maneira que apelo para u magnanimidade
de V. Ex• no sentido do Senador Pedro Simon concluir o seu aparte.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Sem dúvida alguma,
o Senador Pedro Simon pode concluir o seu aparte.
O Sr. l'cdro Simon (MDB- RS)- Muito obrigado. Quero
dizer a V, Ex• que a parte de V, Ex• está ubsolutumcntc correta,
não leva o nH:u pronunciamento nenhuma dúvida cm relação a isso.
Mas foi muito hom o csdarccimcnto, porque realmente lJlWndn

V. Ex• recebeu, para relatar, o projeto já estava rejeitado. Isso está
correto; mas acho que o aparte do nobre Líder do Governo tem um
tremendo significado. Quero me solidarizar com S. Ex• quando
afirma que nós, a Comissão de Constituição e Justiça, podemos ela·
borar esse novo projeto, através do qual, na lei específica, introduzi·
remos essa determinação. Vejo que a manifestação do Líder do
Governo traz a sua simpatia e a sua sugestão, inclusive para colocar,
no lugar apropriado, a determinação dessa exigência. Quero fdici·
lar, através de V. Ex•. o Líder do Governo, e acredito que chegare·
mos a um ótimo resultado, quando a Comissão de Constituição e
Justiça haverá de trazer à consideração desse Plenãrio no futuro.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Mais uma vez
muito obrigado pela colaboração de V. Ex•.
Concluindo, resta-me apenas dizer que, embora discorde
doutrinariamente de parte das afirmações de ordem jurídica aqui feitas pelo eminente Senador Pedro Simon, na parle de fato, em que há
necessidade de que seja aprimorada a legislação do Distrito Federal,
no sentido de que também sejam traçadas normas de procedimento,
a respeito das medidas que devem ser tomadas, no curso da
Administração pelo Governo do Distrito Federal; como estou de
pleno acordo e pronto para ajudar, com o meu trabalho, em plená·
rio e nas Comissões, a que tenho a honra de pertencer. Muito obriga·
do.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Continua em votação
o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as
emendas a ele oferecidas.
A matéria irá à Comissão de Redação a fim de ser redigido o
vencido para o turno suplementar.
E o seguinte o substitutivo aprovado
EMENDA N• 1-CCJ (Substitutivo)
Ao Projeto de Lei do Senado n•l18, de 1974, que "define os crimes de responsabilidade do Governo e dos Secretá·
rios do Governo do Distrito Federal, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São crimes de responsabilidade do Govorno do Dis·
trilo Federal ou de seus Secretários, quando por eles praticados, os
definidos na Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950, ou ainda quando
simplesmente tentados.
Art. 2• lõ facultado a qualquer cidadão denunciar o Govor·
nador ou Secretário do Governo do Distrito Federal perante o Sena·
do Federal.
Art. 3• Recebida, pelo Presidente do Senado Federal, a denún·
cia, devidamente acompanhada dos elementos que a comprovem. ou
da declaração de impossibilidade de apresentá-lo, mas com a indica·
çào do local em que possam ser encontrados, será remetida à Comis·
silo de Constituição e Justiça e às que devam examinar-lhe o mérito,
depois do que o Senado Federal, por maioria absoluta, poderá decre·
ta r a procedência da acusação e a conseqUente suspensão do Governador de suas funções.
Art. 4• Declarada a procedência da acusação e suspensão do
Governador, a Comissão Especial, constituída por cinco Senadores
e cinco Desembargadores do Tribunal de Justiça, presidida pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no prazo
improrrogável de noventa dias, concluirá pela condenaç•1o, ou nào,
do Governador à perda do cargo, com inabilitação nté cinco anos
pura o cxercfcio de qualquer função política, sem prcjuíw da aç,lo
da justiça comum.
Art. 51' O Governador do Distrito federal c os St:cn:túrios do
Governo, nos crimes conexos com os daquele, rcsponderflo, até 4
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(quatro) unos após haverem deixado o cargo, pelos atas que,
consumados ou tenttldos, u lei considere crime de responsabilidade,
praticados no exercício da função pública.
§I• Aplica-se o disposto neste urtigo aos órgãos da administração indiretu do Distrito Federal.
§2• Na hipótese do parágrafo anterior, a denúncia, u acusação
e o julgamento se farão de acordo com a norma do processo administrativo, pelo órgilo competente.
Art. 6• A representação do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, fundamentada no art. 35, § 5•, da Lei n• 5.538, de 22 de
novembro de !968, implicará- depois de aceita pelo Senado Federal, ouvida a Comissão do Distrito Federal- o encaminhamento do
processo, pelo Poder Executivo, ao órgão judiciário competente,
para a ação penal cabível.
Parágrafo único. A ação prevista neste artigo obedecerá à norma do Código de Processo Penal, assegurada ampla defesa.
Art: 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8• Revogam-se as disposições cm contrário.

com todos uo meu lado, mas, pelo menos, com a grande maioria
confiando de que cu procurei fat.er o melhor pela nossa terra''.
E a mão que c:stcndi cm conciliaçào àqueles que não ucrcditam
nas minhas afirmações, durante a campanha c após empossado, estu
mão continua estendida: "Uma mão vazia", disse um próccr da
oposição, mas uma mão limpa, que está cheia de fé. Esta fé c esta
força de vontade cu aprendi com u gente desta terra e de quando cm
vez virei aqui para que vocês, meus amigos, não a deixem fraquejar.
Muíto obrigado".

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 3:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 116, de
1979, do Senador Henrique de La Rocquc, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Senhor Nascimento e Silva, ex-Ministro de
Estado da Previdência c Assistência Social, quando da
homenagem prestada à memória do ex-Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, em Porto Alegre.

O SR. PRESIDENTE(Dinarte Mariz) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 115, de
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senhor Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, no dia 26 de abril último, cm Alegrete, no
Rio Grande do Sul.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada:
"Povo de Alegrete. Eu poderia contar a todos vocós que me
ouvem muitas coisas do Alegrete que vocês não conhecem. Eu poderia contar como um menino carioca aqui chegou e saiu daqui um menino gaúcho, saiu daqui ainda menino, mas já saiu desta terra um cidadão, porque foi aqui nesta terra, lidando com a sua gente,
aprendendo, observando, que este menino começou a entender o
que era o nosso Brasil. Foi a gente do povo, foi o peão da est:íncia,
foram os ordenanças do meu pai e foram os seus oficiais que ensinaram a este menino, neste longínquo rincào do Alegrete, o que cru
o nosso País, o que faltava à sua gente, os anseios que cada um
sentia. E este menino-cidadão saiu daqui jú um revolucionário, um
revolucionário pelas idi:ias que aqui aprendeu. E foram estas idi:ias
do alegretense que este menino, durante 43 anos, levou aos quarti:is
onde serviu. Nunca pensou em insubordinar-se contra as autoridades ou contra o destino, sempre fez como aconselhava o soldado
Miguel: "Abandone o estribo e afrouxe a ri:dca, que teu pingo há de
escolher o caminho certo",
"E assim o fiz. Nunca me queixei das agruras do destino, assim
como nunca me queixei das injustiças. Mas sempre guardei, no
fundo do meu coração, a gratidão a esta terru qui! começou a ubrir
os meus olhos para as responsabilidades que, como cidadão, um dia
cu teria de enfrentar. E foi aqui nesta terra também que, entre todos
os amigos que conheci, meninos e adultos, eu tive uma professora
que me ensinava as letras e me tocava o coração, que me ensinou o
que era bom c me ensinou o que era mau e nos intervalos me
ensinava tambi:m a rezar. E esta fi: que aqui aprendi, com esta professora, é que eu trago de volta i\ terra do Alegrete- esta fi: que
nunca me abandonou, a fé nu minha gente, a fi: no meu povo- pura
dizer que, apesar de todas a dificuldades por que passamos,
dificuldades de fundo económico, diflculdudes de fundo politico c
conseqUentemente dificuldades sociais; com todas estas diliculdades,
que as tenho pela frente e as terei, tenho ccrtczu, dumntc todos os
meus seis anos, cu tenho fé de que iremos chegar ao lim, jú nGo digo

Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
);: claro que votaremos a favor do requerimento, mesmo porque
defendemos sempre a tese de que morte faz com que se esqueçam
possíveis divergências, c que lica por conta dos historiadores que,
através do tempo, poderão, sem pressões, analisar todos os atos de'
um homem público - eles é que saberão ditar, para o futuro, a
imagem final da vida de todos os homens públicos.
Mas, não posso deixar de dizer que estava na Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, quando o Presidente Castello
Branco -já não digo em 1964, quando afastou da Assembli:ia
Legisaltiva, pelo ato cassatório permitido pelo Al-I, algumas das
maiores lideranças da Assembléia Legislativa daquele Estado roas, falo ainda especificamente, em 1966, porque, podcr-se-ia dizer
que, em 1964, houve um movimento, revolução, golpe de Estado,
não interessa analisar, e que como todo e qualquer movimento, par;1
se impor, é necessário que ele aplique atos, que muitas vezes faça
injustiças, para que consiga se impor perante uma nação. Mas, cm
1966, quando os nove deputados que foram cassados à :\ssembli:ia
Legislativa do Rio Grande do Sul, a Imprensa da época, toda,
publicou que o foram, porque se tirou do povo o direito de eleger o
seu Governador e se deu esse di roi to às Assembli:ias Legislativas.
Foi quando, na Assembli:ia Legislativa do Rio Grande do Sul, de
um total de 55 Deputados, 33 se uniram c lançaram um manifesto à
Nação, com a candidatura do Sr. Luis Cirne Lima, onde dizinm
que essa era uma candidatura de pncincução do Rio Grande do Sul,
era uma candidatura cm torno da qual os componentes que a
apresentavam, oriundos dos mais variados partidos, não tinham
nenhuma responsabilidade no sentido de dividir posições, mas colocavam a candidatura do Sr. Cirne Lima para uma unidade do Rio
Governo do Estado o Sr. Cirnc Lima, no dia seguinte, teríamos uma
nos mais variados setores, fizesse um autêntico governo de .união

estadual, em busca da pacificação c do desenvolvimento do Rio
Grande do Sul.
Apesar dos nossos propósitos, cu, Líder da Oposição, deixei
claro que o meu Partido nào participuria do Governo, não aceitaria
nenhum cargo no Governo c, que, pelo contrário, :~ssumindo o
Governo do Estado o Sr. Cirne Lima, no dia seguinte teríamos uma
posição da mais absolutu independência, uplaudindo, aprovando o
que fosse do interesse do Rio Grande do Sul c rejeitando o quc'nào
fosse do seu interesse.
Apesar disto, o Partido da AI{ ENA terminou, com 22 votos,
elegendo o Coronel Pcracchi Barcelos, contr" os 33 votos da Oposição, que foram transformudos em minoria, nilo só pelas cassaçt)c~.
mas tamhém por outro t\to Comrlcmcnlnr que determinava que
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dctcrminaUos Deputados não tinham o seu voto válido porque pela sua extensão c grandeza e pelo fato de ter tido o privilégio de
inscritos na ARENA, só tinham por obrigação votar no candidato nascer no Rio Grande do Sul não era gaúcho, era, sobretudo,
do Partido or.cial.
brasileiro: Oswaldo Aranha.
Falar de Osvaldo Aranha é emocionar quem tem algo a dizer
Mesmo assim, o monumento C feito, c não tenho nada a opor,
ainda que represente nesta Cnsa, Sr Presidente, a esmagadora maio- sobre ele. Aquela extroversão, aqueles braços abertos querendo
ria do povo do Rio Grande do Sul, que deu à Oposição a maior sempre acarinhar os seus amigos, aquele homem otimista que pasdiferença, o maior índice da história do Rio Grande do Sul, pela sando por tantas Pastas não se intimidava com os deficirs na Pasta
segunda vez consecutiva: cm 1974, com o Senador Paulo Brossard, da Fazenda, não se acovardava ante os problemas complexos a
em 1978, com a minha candidatura. Mesmo assim, Sr. Presidente, enfrentar na Pasta do Ministério das Relações Exteriores.
nada temos a opor, embora projeto de lei deste modesto Senador,
Quem não há de se curvar com emoção diante da simplicidade
aprovado pela unanimidade da Assembléia Legislativa, para se daquele trabalhista auténtico, daquele mestre da doutrina pura do
erigir um monumento em homenagem a um daqueles gaúchos que trabalhismo, que foi Alberto Pasqualini, que tive a honra de
passaram por esta Casa, honrando o Senado Federal, um dos conhecer de perto? Ele merece mesmo uma estátua, mas no Brasil se
homens de idéias mais profundas, mais nítidas c brilhantes do Rio cometem equívocos assim. Faz muito bem V. Ex• quando, na
Grande do Sul, o Senador Alberto Pasqualini, esse monumento até tribuna do Senado da República, reclama o direito válido, incon·
hoje não foi construído, porque, apesar de a lei ter sido sancionada, teste, e nosso apoio tem, de que Alberto Pasqualini c Osvaldo
apesar das manchetes e do apoio de toda a opinião pública do Rio Aranha tenham, não só estátuas, mas o respeito, a veneração e a
Grande do Sul, até agora, absolutamente, ele não existe. Apesar de administração do Brasil inteiro.
um homem como Osvaldo Aranha não ter ainda na Capital do EsQuando requeri a transcrição deste discurso, lembrei-me de
tado um monumento, embora tcoha sido Presidente da ONU c duas passagens, das quais participei também; passagens que me deocupado os postos mais elevados neste País, mesmo assim, Sr. Presi- ram a dimensão de Castello Branco, da sua altitude de Chefe de Esdente, votamos a favor do pronunciamento, num símbolo de que tudo: uma -e é pena que o Senador Nilo Coelho aqui não esteja não temos nada a opor ao próprio monumento.
uma, no dia do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, de Mi·
Também não poderíamos deixar de caracterizar que, na mesma gucl Arrues, quando a sua esposa, D. Madalena, aqui chegava em
hora em que se homenageia ao primeiro presidente do chamado companhia do jornalista Darwin Brandão, naquele tempo do corpo
Movimento Revolucionário, deveríamos recordar grandiosas editorial da Manchete. Trazia Darwin Brandão uma carta de amigo
passagens da sua vida pública, imensos pronunciamentos que S. Ex• nosso, meu e do Vicc-Presidente desta Casa, o ex-Ministro de Esta·
fez, entre os quais aquele que dizia: "O movimento revolucionário do do Governo de Jãnio Quadros, da pasta da Agricultura, Romero
deve ser absolutamente rápido, o mais rápido possível", ou então Costa, para que o seu modesto companheiro dem assistência àquela
aquele outro: "Não se deve usar das Forças Armadas para se senhora que estava com o seu marido detido. Ela õcou sob a minha
permanecer no Poder, mas, pelo contrário, o mais rápido possível, guarda c tutela. O habeas corpus foi conseguido e o Relator foi o em i·
deve-se restituir aos civis o Poder para, num regime realmente demo- nente Ministro Evandro Lins e Silva, mas Miguel Arraes continuou
preso c, no final da tarde, este bravo, esta voz que não cansa, cste
crático, buscarmos ü descnvolvimcnto, desta Nação".
Seria muito hom que aqueles que elogiam, que prestam homena- brasileiro que não se fadiga, este velho que é um estímulo aos moços,
gens c que fazem monumentos c:m homenagem à figura do Pn:sidente que í: Sobral Pinto, telefonava para outro bravo que presidia a Corte
Castcllo Bmnco, também recordassem imensas passag~:ns da sua Suprema Brasileira, o Ministro Álvaro Ribeiro da Costa, e
comunicava ao Presidente da Corte Suprema que o alvará de soltura
vida pública, onde ele, apesar de ter sido para o Poder por um ato de
não havia sido cumprido, que o ex-Governador de Pernambuco
exceção, reconhece a necessidade de o mais breve possível este País
continuava sendo custodiado pelo I Exército, preso estava ainda. E
retornar à plenitude democrática. (Muito bem!)
o Presidente da Corte Suprema telefonou para o Presidente, da
O Sr. Henrique de Lu Rocque (ARENA- MA)- Sr. Presiden· República reclamando a sua soltura, mas a reclamando com um
sentido intimativo, porque uma reclamação, em que se pleiteia o
te, peço a palavra para encaminhar a votação.
cumprimento de uma decisão de uma Corte de Justiça, ela tem um
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra sentido imperativo, tem um sentido de ordem. Não se admite, não se
ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
compreende, não sejustir.ca, a pretexto algum, que se desrespeite a
uma decisão de um Tribunal de Justiça.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para
O Presidente solicitou quinze minutos. A tudo eu presenciei.
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Alvaro Ribeiro da Costa, pouco depois, recebia uma ligação do
Srs. Senadores:
Tinha mzilo quando sustentei no passado, e continuo ar.rman· Presidente Castello Branco comunicando-lhe que Miguel Arrues não
estava preso pelos motivos que tinham sido objeto da concessão do
do no presente, que o gaúcho exibe com o seu temperamento aberto
habt•as corpus.
a r.dalguia em toneladas armazenadas no seu coraçHo õdalgo. Ouvi,
E aquele homem - Álvaro Ribeiro da Costa - que não
com o respeito que me merece o Líder já testado em tantas pugnas
eleitorais diretas, quando o nome do candidato em confronto com sabiu o que era medo; aquele homem de estaturn baixa, mas de
outros é submetido ao julgamento soberano das urnas. V. Ex• de compostura grande, que foi um dos Magistrados, exemplo; e a quem
longa data nào era só de nós outros conhecido; V. Ex•. pelo seu conheci desde pretor até quando o levei à sua última morada, aquele
passado de lutas, pelas suas demonstrações de irreversível convicçr'to homem disse ao Sr. Presidente C;&stello Branco qw: crum dois
democrática, de há muito merece nào apenas o respeito do brasileiros que falavam naquele instante, um para o outro, c~tjo
Maranhão que represento nesta Casa, mas o respeito e admiração alvará de soltura tinha que ser cumprido, tinha que ser respeitado. E
a resposta veio imediata: a resposta foi fulminante. E diss(.! o Sr.
dos brasileiros que, como V. Ex•, democratas silo também.
Disse muito bem V. Ex• que il história, somente a ela, cube, Presidente Castello Branco! "- Presidente Álvaro Ribeiro da
realmente, julgar os mortos quando já sem cupaddadc de produzi- Costa, o Sr. Miguel Arrues será solto imcdiatumentt:".
E assim foi.
rem a suH defesa, cm silêncio, cm seus túmulos, ouvem os qucixumt:s
Passam-se uns tempos c, dentro desta Brasilia, que tanto
c louvores a respeito d:1 sua condu li.\ quando vivos eram.
Com r:1d10 brada V. Ex•, com a múxima raúto disse V, Ex• história tem a contar, ti\•cmm as famílias dos ca~sudos quinze dias
que, de há muito, merecia uma est(ttua pelo que ele fez, pclll tjUC para abandonarem as suas co.tsas. Eram detcrmin~t~·ôt.:!'> do gruptl dl'
trabalho que comand~1va a politica habitacion;,li de entàn. E Jczenus
rcprc~cntou, pela sua obra JHtt.:ional c internacion:ll: este líder que
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de senhoras me procuraram; levaram-me à tela da minha
apreciação, aquela ordem que não tinha sentido humano, aquela
determinação que não se sabia por que tinha sido dada. Aquelas
senhoras, cobertas de razões, expuseram-me que seus maridos ou
asilados na Embaixada da Iugoslávia ou exilados cm países outros,
com os filhos nas escolas não tinham para onde ir. A ordem nào
poderia ser cumprida porque, materialmente, era impossível objcti·
vá-la.
Pedi a esse grupo de senhoras que me dessem alguns minutos.
Telefonei para o Palácio falando com um dos ajudantes de ordem de
S. Ex•, o Comandante Júlio Pessoa c disse-lhe: - "Comandante,
tenho necessidade de falar com o Sr. Presidente Castcllo Branco". E
a respostas veio:- "O Presidente lhe aguardarã a manhã". Em lá
chegando, tive com ele a conversa que é preciso que se tenha cm
horas tais. Falei-lhe: "Presidente, perdoe-me e me releve que lhe tire
da altitude dos problemas maiores da Nação, para fazê-lo descer ao
exame de um problema grande porque é também humano. As
famílias· dos cassados, dos meus colegas cassados; esses colegas os
quais os visitava com as autorizações militares compclentes, diariamente, na Embaixada; essas famílias receberam ordens para deixar
Brasília no prazo de 15 dias. Reputo essas ordens desumanas.
Reputo mais, Sr. Presidente, um desrespeito à lei, porque na
terminologia jurídica de Brasília, o termo de ocupação, parece-me
mais um contrato típico de locação. Se as famílias estão quites com
os seus contratos não há como despejá-las, não há como mandá-las
embora, não há mesmo como solicitar-lhes que entreguem os seus
imóveis, porque estes estilo sendo ocupados legalmente".
E o Presidente reagiu de forma admirável. Respondeu-me: "Nilo vá por aí porque por aí voei: não tem razão. Quando eu deixar
de ser o Presidente da República, no mesmo instante terei de
abandonar o Palácio da Alvorada".
Confesso-lhe, Senador Pedro Simon, que não percebi
similitude, não percebi a razão de ser na comparação dos dois fatos.
Silenciei porque aquele homem pequenino, que era enérgico,
patriota, que amava a sua Pátria, disse-me incontinente: "Mas vá
tranqUilo porque a sua exposição me comoveu. Comunique a essas
senhoras que esta ordem nào existe mais. Vou indagar quem a deu c
ela está abolida".
Lembro-me desses dois fatos e de tantos outros, rocordando·mc
de que um homem de Estado, como Castello Branco, tem também o
direito de ter uma estátua, a estátua no grande Estado do Rio
Grande. Estado este em que todos nós vamos buscar um pouco de
energia quando estamos cansados, fatigados, relembrando-nos da·
quelas lutas de tantos anos, cm que os Republicanos lutaram com os
Libertadores, na recordação de Raul Pila e de Borges de Medeiros.
Recordando-me dos monumentais discursos de João Neves da
Fontoura, de Batista Luzardo, de Raul Bittencourt, de tanta gente
ilustre que cu ouvi falar, ouvi orar, perorar e que tanto me
emocionaram.
Por isso é que requeri - c tenho certeza de que o Senado
aprovará a transcrição desse discurso- sabendo que terá a cansa·
gração do voto do Partido que V. Ex• integra com tanta dignidade c
com tanta compostura, Senador Pedro Simon.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!)

reconhecimento oficial à homenagem que a comuniuadc sul-riograndensc presta ii memória do grande brasileiro que foi Humberto
de Alencar Castello Branco. Honra-me sobremaneira minha dcsig·
naçilo pela família Castcllo Branco e por consenso de meus colegas
de Ministério para falar-vos nesta cerimônia.
A idéia de erigir cm Porto Alegre, um monumento que rc·
lembrasse ils gerações presentes e futuras, o vulto singular do pri·
mciro Presidente da Revolução, foi de todo espontânea: surgiu de
um movimento do povo e das classes empresariais, tendo à frente
um denodado líder, Fâbio Araújo Santos, sem qualquer partici·
pação do Governo ou mesmo dos quadros políticos. Essa caractcrís·
tica empresta à realização aspectos evidentes de uma natural consagração dos gaúchos à fulgurante passagem de Castcllo Branco
pela vida pilblica brasileira. Estado de arraigadas convicções poli·
ticas, de marcantes personalidades públicas - c aqui estão a nosso
lado entre tantos outros, como penhor disso, o Ministro Mem de Sá
c o Senador Daniel Kricgcr, duas decididas afirmações da valiosa
contribuição do Estado à vida nacional- destaca-se o Rio Grande
do Sul no cenário do País como uma das unidades a que mais deve o
Brasil por sua contribuição à nossa evolução política c certamente,
também, ao julgamento dos verdadeiros valores da nacionalidade.
E Castcllo Branco está ligado a este Estado por profundas
raízes. Foi aqui, nesta progressista c vibrante cidade de Porto Ale·
gre, que a bem dizer se iniciou a trajctória destinada a imprimir
marcas indeléveis na personalidade de Castello Branco.
Porque foi aqui, cm 17 de abril de 1917, depois de aprovado no
exame de admissão, que o jovem cearcnse de menos de 12 anos
logrou classificar-se no 2• ano do curso trienal preliminar, de
adaptação, no Colégio Militar de Porto Alegre, de recente criação.
Visitando o velho colégio, cm 23 de maio de 1964, Castcllo Branco
diria aos alunos que o homenageavam: "Hã cinqUenta anos, estes
lugares eram também meus; vivi aqui uma juventude, hoje tão
distante, aprendendo no curso secundário, c me lançando,
juntamente com meus companheiros, pelas abertas do futuro. E
agora, com um apelo incontida às forças do espírito, cu não me sinto
um deslocado no meio que generosamente me acolhe como um
velho amigo".
"O Colégio Militar foi a instituição que tudo me deu, depois do
que recebi de meus pais. A assistência social me manteve nu catcgo·
ria de aluno gratuito c recebi um ensino de altos padrões de
eficiência."
A gratuidadc era-lhe condição necessária para receber o ensino.
Essa dependência o ajudaria muito a compreender os problemas do
Brasil, os problemas relativos às dificuldades econômicas de larga
faixa da população, a que daria tanta atenção, mais tarde, como
dirigente supremo da Nação. O outro traço que o ingresso no
Colégio Militar lhe proporcionou, esse primordial na formação de
Castello, foi sua vinculação ao Exército c aos princípios e concepções da vida nacional que a carreira das Armas instila naqueles
que a abraçam com verdadeira vocação.
Muitos anos depois, o Movimento de 1964 viria a colocá-lo
subitamente à frente dos destinos do País, Atribuiu-lhe, sem qual·
quer intervalo para aperfeiçoamento de suas ídóias, formulação de
programas de ação e de linhas políticas, exame de nomes para cons·
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Continua cm votação
tituição de sua equipe de trabalho, a enorme rcsponsabilidad: de
o requerimento.
traçar rumos pura a Nação, de ordenar o caos cm que se convertera
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
a vida do País, de usscgurar o funcionamento das instituições, ao
acham, (Pausa.)
mesmo passo que deveria proceder às profundas modificações que o
Aprovado.
Movimento de 1964 impunha c reclamava, c principalmente de dar
Será feitn a transcrição,
ao processo revolucionário uma direção que possibilitasse, a um
tempo, a solução dos gruvcs problemas nacionais, a corrcçüo das
E o seguinte o discurso, cuja transcrição esolicitada:
linhus de innexào do desenvolvimento do País, e a lixaçi'io, pum este,
"Excelentíssimo Senhor Presidellle da República
de novos caminhos.
Minhas Senhoras c Meus Senhores
Foi cntiio que se viu surgirem, do mais Intimo de seu ser, poten·
A presença de Vossa Excelência nesta cerimônia, Senhor Pn:· cialidadcs c virtualidades até cntiio dormidas c !'iccrctas. Cristalizousidente, eleva a sua impon:mcia, ~ltribuindo-lh~: o cunho incgúvcl do se, da noite para o dia, um cstadistu com u visiio ampla dos pro
8
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blcmns a enfrentar. Esse é o milagre da personalidade humana, que
subitamente e>terioriza qualificações até então insuspeitadas, que a
todos surpreende, inclusive a ele próprio. E Castello passou a
e>ercer a Presidência da República como se se tivesse preparado por
toda a vida para esse desempenho mâ>imo. Enfrentou todos os desafios. Adversou situações de e>trema gravidade. Opôs-se a forças que
pareciam invcncíveis. E veio dando ao País um contorno novo, uma
retificação de rumos, um criar de instituições e formas de ações
novas, corrigindo onde havia o que corrigir, c só na medida do necessário, inovando onde havia o que inovar - revelando, enfim, em
toda a sua e>tensão, as qualidades de um estadista que sabia inter·
preta r os anseios do Pais por segurança c desenvolvimento e dar-lhes
novas dirctrizes para o progresso, preparando o quadro em que se
moveriam os homens e as instituições.
Assegurando a perenidade do movimento revolucionário em
seu sentido de evitar o retorno a situações anteriores de subversão e
corrupção, reconhecia que se deveria marchar para a democracia,
mas uma democracia escoimada de quaisquer vicies.
Não poderiam ser mais adversas as condições que encontrou.
Chegava Castello ao poder, quando o Brasil atravessava uma de
suas mais profundas crises, que atingia todos os quadrantes da administração. As estruturas políticas estavam em estado de franca desagregação. Era sombrio o panorama cconômico-financeiro. Em 1964,
a innação, de acordo com as projcçõcs do primeiro trimestre, de·
veria superar os 100%, isto num mundo de estabilidade monetária
cm quase todos os países. Campcava a desorganização nos setores
trabalhista e sindical. Em 1963, a renda per capira tornara-se negativa, pois o aumento do produto bruto só atingira 1,3%. Deveria o
País pagar, no biénio, 4,2 bilhões de dólares, sem ter à vista recursos
suficientes, nem dispor de linhas de crédito para tanto. O desânimo
dominava as classes produtoras, atemorizadas pela ameaça c pela
dúvida.
Recordamo-nos todos desses dados, desses números e de sua
apavorante significação. Lembrando-nos também de que era singular a situação do País, porque se projetava num universo de relativa
estabilidade monetária, anterior à crise dos preços de combustíveis,
à quebra do acordo de Brctton Woods, à innação generalizada, à
"stagnation" c ao desemprego cm massa.
Nada intimidaria, porém, o bravo nordestino que assumiu, com
vigor c determinação, as árduas funções que o destino lhe impôs.
Tornou-se responsável pelas decisões, sem jamais se omitir nem
tergiversar.
Nilo foi fácil o caminhar, nem simples a solução dos problemas.
De um lado, cumpria assegurar a marcha da caudal revolucionária
na plenitude de sua açilo de combate à subversão e à corrupção, po·
dando-lhe, porém, os ••cesses c os atos de retaliação. De outro, tentar recompor o quadro politico da Naçilo, til o nfetado pelas distor·
ções anteriores a 1964.
No plano institucional não era mais leva a tarefa. Pressões ins·
tantcs reclamavam o fechamento do Congresso, a intervenção nos
Estados ou no Poder Judiciário. Como traçar a linha justa que asseourasse a continuidade da Rcvoluçilo com a preservação das estrutu·
institucionais? AI é que se revelariam as qualificações inatas de
.tello Branco como político que soube encontrar os limites exatos
da ação c conseguiu, como senso de equilíbrio, manter o País dentro
do binômio Segurança e Desenvolvimento.
Ao lado dessa dificil tarefa revolucionária, em que o sentido da
medida era a componente indispensável, cabia-lhe admtnistrar o
Pais, levá-lo do caso pura a normalidade. Através de Atos Institucionais Complementares foi Cnstcllo adotando mcdidus necessárias à
solução de impasses institucionuis. Ao mesmo tempo, por uma série
consecutiva de projetes de lei ou de decretos-leis, reformou a legislacilo nacional nos pontos essenciais, Preocupndo prioritariamente
corn a rcstnuraçilo econômico-finunccira do Pais, atucou o problema
com peninácia c competência invulgares, editando atas h:gis\ativos
dcstinudos a corrigir sérias lacunas que se fuzium sentir nessa úrca,
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do que resultou a reforma tributária, a criação do Banco Central,
um novo Código de Minas, a criação do Sistema Financeiro de Habitação, a Lei de Mercado de Capitais e outras. Reformulou o Sistema
Nacional de Seguros Privados, instituiu o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, unificou os institutos de Aposentadoria e Pensões, criou o Conselho Federal de Cultura, armou, enfim, todo um
arcabouço legislativo que superava velhos entraves e atendia a necessidades reais do País, dando à Administração novo impulso criativo
e propiciando condições para o desenvolvimento futuro do País.
Preocupou-se antes com a semeadura do que com a colheita.
Não faltou a Castcllo a visão de que a democracia continuaria
a ser o objetivo da reorganização política do País. Mas uma democracia estreme de fatores de subversão c de corrupção, reposta em
seu curso normal de reconstituição ética c de responsabilidade dos
representantes da povo. E era preciso ir mais longe c instaurar uma
democracia que abrangesse também os aspectos sociais e econômicos. Falando ao Congresso Nacional, no primeiro aniversário da
RevoluÇão, diria: "O problema da democracia, sobretudo num Pais
ainda em fase de desenvolvimento, é que ele nilo pode ser isolado em
sua estrutura política. Impõe-se a sua vinculação ao desenvolvimen·
to cconômico- tornado objctivo político prioritário- c à abertura
de oportunidades em todos os níveis de participação". E adiante pede a instauração de "uma democracia que seja não apenas política,
mas também social, c cconômica, pois cm verdade será essa a grande
obra da Revoluçilo".
Trazia a marca inconfundível dos estadistas, daqueles que conseguem dar ao País uma nova configuração, modificando-lhe os ru·
mos, criando novos quadros institucionais capazes de assegurar n:novação através do estabelecimento de novas linhas de ação. Recusando a popularidade fácil, contrariou camadas da opinião pública
c interesses constituídos, tudo no sentido de mudar dircçõcs e corrigir desacertos. Indiferente às pressões do tempo, olhou o futuro com
a visão longa dos verdadeiros homens de Estado. Falou-se à época
de sua "fúria lcgifcrantc". Mas não se tratava de reformar pelo gosto de reformar, senão para reencontrar os caminhos que levassem à
solução dos problemas nacionais. E legou aos seus sucessores um
País que se pode dizer novo, tantas foram as correçõcs de rumos, as
retificações de velhos c tortuosos erros, a coragem cívica com que enfrentou as situações adversas, olhos fitos no futuro, a descobrir novos caminhos para o Brasil. Como acentua seu tilo qualificado bió·
grafo, o Senador Luiz Viana Filho, possuía ele a convicção de que
lhe cabia enfrentar e suportar as agruras de um "governo de entrcssafra", isto é, um duro período de semear sem colher.
Eis por que Vossa E>cclência, Senhor Presidente J~ão Baptista
de Oliveira Figueiredo, não poderia deixar de estar aqui hoje cultuando, como nós todos, a memória de um dos maiores vultos de
nossa História política, de um dos homens que mais contribuíram
para construir o Brasil de hoje, de que tanto nos orgulhamos. Cabe a
Vossa E•cclêncin dar prosseguimento à obra de seus antecessores em
momento de especial significação para a consolidação da obra da
Revolução, em que esta busca identificar-se mais ainda com as formas democráticas, sem prejuízo de seus postulados invariáveis. E sa·
berá, estamos todos certos, com mãos hábeis e capazes, conduzir o
Pais na rota de seu destino glorioso .
Cresceu muito o País desde o inicio da Revolução. Passou a ter
e>pressiva presença no mercado mundial, sendo a décima Nação nu
escala cconômica mundial. E>pandiram-sc sua indústria, sua agricultura, seu comércio. Agigantaram-se suas cidades. Aumentou enormemente sua população. Mas, cresceram também ulguns de seus
problemas. Comple>ificou-sc sua vida institucional. O mundo todo
é hoje em dia um constante desafio nos governantes e aos políticos
pelas crescentes aspirações u novus qualificações, à melhoria de vida, a mais altos padrões de conforto e segurança, Isso cm um plane·
tu cada vez mais inseguro e umcuçudor. O Brusil não pode ser uma
ilha cm um universo intranqtlilo, em que a violência c a inconformidade entraram pura o quadro cotidiano. Mus pode, t: deve, encon·
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trar fórmulas de convivência politica, que sem perda dos rumos de
Segurança e Desenvolvimento, consiga alargar as áreas de consenso
nacional. Essa a difícil tarefa que o destino colocou em suas mãos,
Senhor Presidente, e que, estou certo, Vossa Excelência, com seus
descortino, capacidade de decisão e experiência, saberú enfrentar c
resolver.
E a memória e o exemplo de Castello Branco ser-lhe-ão guias
preciosos. Traçou ele rumos que não podem ser esquecidos ou esmaecidos. Liberdade com responsabilidade, autoridaoe forte e serena, respeito à pessoa humana em sua ação, subordinada apenas aos
verdadeiros interesses coletivos, intangibilidade dos direitos que se
conformam aos superiores interesses da Nação, eis alguns dos postulados que o grande brasileiro nos legou, em sua trajetória luminosa
na suprema magistratura do País, tão breve e tão fecunda, c que o
inseriram definitivamente em nossa História. E em sua derradeira fala à Nação, na última reunião de seu Ministério, poderia dizer com
toda a veracidade: ~~Não quis nem usei o poder como instrumento de
prepotência. Não quis nem usei o poder para a glória pessoal ou a
vaidade dos fáceis aplausos. Dele nunca me servi". E este foi um dos
seus mais preciosos legados ao Pais, uma das muitas razões que nos
congregam aqui, agora, em torno deste monumento, reverenciando
mais uma vez sua memória, com toda a homenagem de nossos corações e de nossos espíritos.
Muito obrigado."
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1978 (n' 3.551(77, na Casa de origem), que dispõe sobre a contagem em favor dos segurados do INPS do
tempo de sorviço público estadual c municipal, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 530 e 532, de
1978, das Comissões:
-de Serviço Público Civil;
-de Legislaçüo Social; e
- de Finanças.

e Municípios. Só a UniJo pode disciplinar esta matéria, pois é sua a
competênciu para legislar sobre Previdência Social (art. H~', inciso
XVII, letra "c" da Constituição Federal.)
Sr. Presidente, todos nós temos recebido inúmeros apelos dos
nossos Estados, no sentido da transformação cm lei dessa justo
reivindicação do funcionalismo público estadual c municipal que,
por uma medida de eqUidade, deve ter também o seu tempo contudo
para efeito de aposentadoria pelo Instituto Nacional de Previdéncia
Social.
E tanto procede a proposição do nobre Deputado Luertc Vieira, que, no exame das Comissões Técnicas, nós tivemos pareceres
unânimes, pela sua aprovação; na Comissilo de Serviço Público o no·
bre Relator enfatizou que "a proposição visa a sanar lacuna existente na legislação que prevê u contagem recíproca do tempo de serviço
público federal e da atividade privada". E mais; "O diploma legal
referido nilo dispõe sobre u contagem, pelos segurados do INPS, do
tempo de serviço prestado como funcionários da administração direta ou indireta dos Estados e Municípios".
Para concluir: "Desta forma os funcionários federais, estaduais
e municipais, contam, para aposentar-se, o tempo de serviço público
prestado à empresa privada, desde que sujeitas ao regime da Lei
Orgânica da Previdência Social".
"Resta somente estender os mesmos benefícios aos segurados
do INPS, com relação ao tempo de serviço como funcionários estaduais c municipais".
Na Comissão de Legislação Social salientou-se que "a im·
portãncia social da medida preconizada, constituir-se-á num relevo
no campo previdenciário, soterrando a lacuna existente".
E por último, Sr. Presidente, o que me parece mais importante
justamente por adequar a proposiçilo ao texto constitucional, na
Comissilo de Finanças, acentuou o nobre Relator:
"Vale ressaltar que a proposição atende ao disposto no
Parágrafo Único do art. 165 da Constituição, prevendo a
rcgulumentaçilo, pelo Poder Executivo, no prazo de 90 dias
da publicação da lei, que estabelecerá a forma de indenizução correspondente ao tempo de serviço cm que o insegurado nilo haja recolhido contribuições da Previdéncia Social.
Assim sendo, o ânus decorrente da medida proposta
será compensado com o pagamento da indenizução referida
no Parágrafo Único do art. l•do Projeto."

Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para discutir.)Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O Deputado Lacrte Vieira, ex-Líder do MDB, na Câmara dos
Deputados, apresentou àquela Casa do Congresso Nacional o projeto de lei que ora se discute, consubstanciado nos seguintes termos:
Art. I' lõ facultado ao segurado do INPS, que já houver realizado sessenta contribuições mensais e que tenha sido funcionário da administração direta ou indireta, estadual ou municipal, requerer a contagem desse tempo de
serviço para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. A prova de tempo de serviço, para
os fins deste artigo, bem assim a forma de pagamento da indenização correspondente ao tempo em que o segurado não
haja contribuído para a Presidência Social, será feita de
acordo com o estatuído no regulamento desta lei.
Art. 2• O Poder Executivo baixará, no prazo de noventa dias, o regulamento da presente lei.
Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 4Y Revogam-se as disposições em contrário.

Justificando sua proposiçào, destaca o autor:
grave c injustilicada lucunu pcrmllneçc nu PrcviLI~ncia
Social, após o advento da Lei n' 6.226, de 14 de junho de 1975. Este
diploma legal previu a contagem recípro~.:a do tempo de serviço
rúblico federal c da atividade privada. Entretanto, niio dispds sobre
a contagem pelos segurados do INPS do tempo de serviço prL'stadu
como fundonftrios da administraç~o di reta ou indin:ta dos E\tadn~
"Umn

J\lilln de JlJ'PJ

Sr. Presidente, venho a esta tribuna, por ocasião da discussão
da matéria, não só para colocar a minha palavra em favor deste
Projeto, em meu nome pessoal e de toda a Bancada do Movimento
Democrático Brasileiro no Senado, mas também porque tenho ciência de que a nobre Liderança da Maioria ainda não chegou a uma
conclusão favorável à sua aprovação, o que me fez, na vez anterior,
solicitar o adiamento da discussão.
Ora, como ainda persistem as dúvidas du oobre Liderança da
Maioria, encaminhei à Mesa um novo requerimento, solicitando,
desta vez, o adiamento da votação, para que, com mais alguns dias,
possamos esclarecer melhor os vtirios aspectos da questão, através,
quem sabe, de cantatas que a Maioria farf1 com o Ministério da
Prcvidt:ncia Social, visundo a transformar cm lei cssu velha aspiraçJo de servidores públicos civis dos Estudos c Municípios brasileiros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. Aloyslo Chavos (ARENA - PA) - Sr. Presidente, a
Maioria não tem nenhuma objcçào ao requerimento.
s~o

O SR. I'RESIIJENTE (Dinarte Marit)- Continua ern uiscus·
a matéria. (Pausa.)
N;1o havendo quem queira prosse~ui-la, declaro-a em.:crrada.
Sobre :t mesu, requerimento que scrú lido pelo Sr. Jv~Secrct:trio.

Q
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E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 126, DE 1979

Art. 4• Esta Lei entrarú em vigor na data de sua publicaçiio.
t\rt. 5• Revogam-se as disposições em contrârio.

Nos termos do art. 350, do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1978,
a fim de ser feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1979. -Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Em virtude da
aprovação do requerimento, a matéria voltará à Ordem do Dia da
sessão do dia 30 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da
Câmara n• 2, de 1979 (n' 4.690/77, na Casa de origem), de
iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre
a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Elei·
torai do Pará, c dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 125 e !26, de
1979, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Nos termos do inciso li, do art. 322, do Regimento Interno, a
matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA- Pela ordem),
Sr. Presidente, solicito a V. Ex• a votação simbólica, porque a res·
peito desse assunto há um acordo de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- De acordo com o pronunciamento das Lideranças, passa-se a votação da matéria pelo
processo simbólico.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Nos termos do art. 108, § 3•, da Constituição, a matéria voltará
oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno regimental.

E o seguinte o projeto aprovado

(Lc1 n9

Cargos
3
3
_4_
!O
6

....!.!_

Dispõe sobre a crlaçio de cargos na Secretaria do Tribu·
na! Regional Eleitoral do Pará, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará os cargos constantes do Anexo
a esta lei.
§ t• O ingresso nos cargos de que trata este artigo far-se-á
mediante concurso público, para a primeira Referência da classe
inicial da correspondente Categoria Funcional.
§ 2• O regime jurídico dos servidores nomeados para os cargos
referidos no parágrafo anterior é o do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União.
Art. 2• Aos cargos referidos no artigo anterior silo aplicados os
mesmos valores de retribuição, referência de vencimento ou sulârio
por classe, critérios de gratificação e condições de trabalho fixados
para idênticos cargos do Poder Executivo, incluidos na sistemática
de classificação de cargos a que alude a Lei n• 5.645, de lO de dezem·
bro de 1970.
Arl. J9 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará ou outras paru esse fim destinadas,

de 1978)

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES
Categoria Funcional e Classe

CÕd1go

Agente Adm1n1strat1vo, C

Agente Administrativo, 8
Agente 'dmi n1 s tra t 1vo, A

TRE·SA·801
TRE·SA·801
TRE·SA·801

Dattlõgrafo, B
Dat11õgrafo, A

lRE·SA·802
TRE·SA·802

20

Car9os
1
_1

1
_3_

_,_

GRUPO: SERVIÇOS OE TRANSPORn: OrJCIAL E PORTARIA
Código
~:tor1:t:s C~1:1al, e
TrtE·TP·lêCl
Motorista Oficial, A
TRE·TP-1101

Categoria Funcional e Classe

Agente de Portaria, C

Agente de Portaria, A

TRE· TP·1202
TRE·TP-1101

GRUPO: OUTRAS AT!VIOAOES DE NlVEL SUPERIOR
Código
Categor111 Funcional e Classe
TRE·NS·901
Hêdico, A
Contildor, A

TRE·NS·914

CRUPO: ARTESANATO
Cargo

Categor111 F'uncional e Classe

__,_

Artífice de Artes Crificas

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l, DE 1979
(n' 4.690/77, na Casa de origem)

A N E X O
de
de
Cargos Crhdos (Art. 19)

Artlfice

Cõdigo

TRE·ART·7i6

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 6:
Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 278, de 1978 Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que altera a
redução do caput do art. 4•, da Lei Complementar n• II, de
25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, tendo
PARECER, sob n• 88, de 1979, da Comissão:
- de Constituiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro e
Franco Montoro.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secretário.
E lido e aprol'ado o seguinte
REQUERIMENTO N• 127, DE 1979
Nos termos do urt. 310, alínea "c", do Regimento Interno,
requeiro adiumento da discussão do Projeto de Lei do Senado
n' 278, de 197M-Complementar, a fim de ser feita na sessào de lU do
corrcntc.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1979.- Humberto l.uccnu.
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O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Em virtude da
aprovaçi'io do requerimento, a matéria entrar(! na Ordem do Dia de
30 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -Item 7:
MATt:RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Cômara no 58, de 1978 (n' 1.675(75,
na Casa de origem), que altera a redução do art. 40, item
III, da Lei n' 5.869, de li de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil).
(Conforme o Parecer n' 89; de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça.)
Nos termos do artigo 369 do Regimento Interno, a Prosidência
declara prejudicado o Projeto de Lei da Câmara n' 58, de 1978, uma.
vez que o objetivo da proposição já se acha atend1do pela Le1
n' 6.314,dc 16dcdezembrodc 1975.
A,matéria será arquivada, feita a devida comunicação à Cúma·
ra dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE .·l REVIS:IO DO ORADOR,
SERl PUBLICA DO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A economia nacional atravessa momentos difíceis, com o
problema inflacionário preocupando as nossas autoridades, Não
obstante, cumpre evitar o processo de gradativo empobrecimento do
trabalhador, reconhecendo o mérito de suas reivindicações e a jaste·
za dos seus direitos, tendo em conta que são os assalariados de me·
nor renda os que encontram as maiores dificuldades para sobreviver
à alta do custo de vida, não podendo, por isso mesmo, prescindir dos
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - Esgotada a matéria reajustes salariais autorizados pelo Governo.
Recebi ofício do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
constante da Ordem do Dia.
Urbanas do meu Estado, dando conta de que o Conselho Nacional
Hã oradores inscritos.
de Política Salarial autorizou um aumento salarial de quinze por cen·
Concedo a palavra ao Sr. Senador Evclâsio Vieira.
to acima dos índices oficiais, sem qualquer compensação futura,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCUR- para as empresas de energia elétrica de São Paulo, Rio de Janeiro c
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE- Minas Gerais.
RÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Como se vê, tal aumento não foi estendido aos trabalhadores
O SR, PRESIDENTE (Dinarte Mariz) • Concedo a palavra ao dos outros Estados, seguramente mais pobres c, portanto, curentes
nobre Senador Dirceu Cardoso.
de uma política salarial mais condizente com a região, colocando os
seus profissionais em condições de inferioridade aos colegas empreO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB-ES. Pronuncia o seguinte
gados nos grandes centros.
discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tri:s empresas do setor de energia eli:trica do Estudo de São
Desejo registrar o fato, altamente auspicioso para o Senado, da
Paulo, a Light Serviços de Eletricidade S/A, a Companhia Estadual
presença, por decisão pessoal de S. Ex•, do Sr. Ministro do Traba· de Gâs do Estado do Rio de Janeiro e a Centrais Elétricas de Minas
lho, na Comissão de Legislação Social desta Casa.
Gerais, compreendendo a dificil situação dos seus empregados,
Na oportunidade, me foi dado o prazer de interrogá-lo, não sem concederam, no final do ano passado, após grande movimento
primeiro congratular-me com S. Ex• pelo ato de grandeza, compare- reivindicatório, um aumento salarial de quinze por cento acima dos
cendo à Câmara e ao Senado, por vontade própria, para entrega do índices oficiais, sem qualquer futura compensação.
anteprojeto da reforma da Consolidação das Leis do Trabalho.
Variando de empresa, o acréscimo tem sido aplicado sob a
Tive, então, a ocasião de dizer ao Sr. Ministro que os movimen- forma de promoção horizontal, corrigindo a curva salarial, sendo
tos grevistas que se verificam pelo Brasil afora não são manifcstaçõ~s autorizado pelo CNPS, nas mesmas condições, ao pessoal dos servi·
isoladas, mas sinais evidentes de manifestações de contranedade aSSI· ços telefónicos, mantidos sem o benefício os demais trabalhadores
naladas na acomodação das várias estratificações de camadas so- eletricitârios c os das indústrias urbanas em geral.
ciais, em face do desnível evidente e gritante entre o custo de vida c os
Por isso, a Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato dos
patamares do salário mínimo.
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas deci·
Adiantamos a S. Ex• que o atual salário mínimo, decretado em diu cientificar o Ministério do Trabalho dessa ação discriminatória,
5 níveis, já é uma tentativa de sua unificação em um só nível ao fim configurada com a nilo extensão dos quinze por cento de aumento a
do atual Governo como foi anunciado, vez que, quando foi decreta· todos os eletricit6rios do Pais, e reivindicando mais:
do, em 1938, o foi em 38 níveis diferentes, o que demonstra o proa) concessão de u'a melhoria salarial de 6,99% (reposição sala·
gresso que temos alcançado em busca de sua uniformização.
rial de 1971 a 1974} mais 3,01% (correção), totalizando 10%, com o
Mas, em face da pressão do custo das utilidades e dos géneros aumento mínimo de CrS 1.500,00 para todos os empregados
alimentícios, o salário mínimo ora em vigor garante •~ trabalhador indistintamente, admitidos até o mês de dezembro de 1974;
o direito de andar descalço, vestir-se de andrajos, passar fome e ne· b) concessilo de Cri 1.200,00 para os demais empregados admiti·
cessidades primúrias e não dar à sun familia vida condigna.
dos a partir de janeiro de 1975 a julho de 1978; c) adoçilo de data-ba·
Se não podemos, de um momento para outro, galgar posições se única para os reajustamentos dos eletricitluios de todo o País;
mais garantidoras de uma vida mais digna ao nosso oper!1rio, seriu d) concessão de adicional de periculosidade ao eletricit6rio que opc·
um trabalho edificante do Governo impedir, de outro lado, a de· ra em linha energizada com tensão de voltagem igual ou superior a
vação dos preços dos gêneros e das utilidades, contendo-os a todo 220 volts.
custo.
O nosso apelo, Sr. Presidente, é no sentido de que o Ministério
Assim, o mecanismo de manobra de vasos comunicantes tntrc o do Trabalho atenda ao justo pleito do Sindicato dos Trabalhadoros
custo de vida c o sulúrio mínimo, se faria mais suportúvcl para a clas- nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas, colocando termo u
se operúria brasileira,
discriminaçrlo salarial existente na laboriosa classe dos elctricitários
Se não se pode dur um nível mais compatível, que se cvitc a alta brasileiros.
a toda transe, equilihrando-sc u!l possibilidudcs de vidta du classe usEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
salariada do país, integrada por cerca de milhões de famílias, cm regi mi! d nt.!cessidadc c de fome mesmo,
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Nilo hl1 mais ora·
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
dores inscritos,
1.:
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessào,
designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 114, de 1979, do
Senador Murilo Badaró, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 6, de 1978, do Senador Vasconcelos Torres, que
altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo técnico
de administração.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n• 117, de 1979, do
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da
República, General João Baptista Figueiredo, por ocasião do Dia
do Trabalhador.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•l5,
de 1977 (n• 741/72. na Casa de origem), que acresce a alínea j ao
art. 3• da lei n• 4.898, de 9 de dezembro do 1965, que "regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa
civil e penal, nos casos de abuso de autoridade", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 92, de 1979, da Comissão:
-de Constituição c Justiça.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 50,
de 1977 (n• 2.621/76, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao artigo 4• da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece
normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 95, de !979, da Comissão:
- de Constituição e J ustlça.

-5Discussão, em turno único (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei
da Câmara n• 14, de 1977 (n• 361/75, na Casa de origem), que altera a rcdação do art. 706 do Código de Processo Civil, tendo
PARECER, sob n• 90, de 1979, da Comissão:
-de Constituição c Justiça, pela lnjuridicldade.

-6Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 6, de 1978 (n• 121/78, na Câmara dos Deputados), que aprova
os textos dos protocolos adicionais n•s I, 2, 3 e 4, que modificam a
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, conclulda em Varsóvia, a 12 de outubro
de 1929, e emendada pelo Protocolo Celebrado na Haia em 28 de setembro de 1955, com as reservas constantes do artigo X do Protocolo n• 2, do artigo XI, parágrafo I•, alínea B, do Protocolo n• 3 c do
artigo XXI, parágrafo I •. alínea b, do Protocolo n•4, tenda
PARECERES FAVOR,\ VEIS, sob n•s 134 e 135, de 1979, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; c
-de Transportes, Comunleações e Obrns Públicas.

-7Discussão, ~:m turno único, do Projeto de Decreto Le!!islativo
n' 26, de !97X (n' 139 f78, na C:imura dos Deputados), que aprova o
te.\to da Recorncndaçfto

111'

1:!0, sobre Higiene no Comêrcio c no~

Escritúrios, adotad:1 pela Conferênciu Internacional do Trabalho,

'

·~
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em 8 de julho de 1964, em sua 48• sessão, realizada em Genebra,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 129 c 130, de 1979, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Está encerrada a sessilo.
(Levanta-se a sessão âs 18 horas e 25 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO
MONTORO NA SESSÃO DE 3-5-79 E QUE. ENTREGUE À REVIS,iO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As greves que estão eclodindo em vários pontos do território nacional são o efeito de uma situação de desespero c de inconformidade
em que se encontram a familia trabalhadora e os assalariados em geral.
A política de achatamento salarial, que vem reduzindo o poder
aquisitivo dos empregados, ê a grande responsável por essa situação
de intranqUilidade. Por isso o problema não será resolvido por medidas de violência, intervenção, processos policiais, e outras ame<.~ças.
A solução deve ser procurada na linha do entendimento e da justiça.
Ê preciso reconhecer, Sr. Presidente, honestamente, a injustiça
clamorosa de alguns pontos da atual legislação salarial. Basta
lembrar um dos seus pontos fundamentais: pela legislação vigente
desde 1965, só ê permitida a revisão dos salários uma vez ao ano. Os
demais bens e serviços são reajustados a cada momento, dai essa elevação extraordinária do custo de vida. Tudo sobe, alimentos, roupa,
serviços públicos, at~ o dólar t: reajustado várias vezes ao ano; neste
ano de 1979, ele jú foi reajustado 4 ou 5 vezes. Mas o salário do trabalhador ou dos empregados em geral só pode ser reajustado uma
vez ao ano. Tratu-se de clamorosa injustiça, injustiça tanto mais grave, quanto é intensiva e violenta a elevação do custo de vida ou da
taxa de innaçào. Como a innação retomou um curso de eleva,ão que
alarma a todos, atinge muito mais fortemente aqueles que vivem de
seus salários.
As autoridades governamentais, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
não podem perder de vista esta situação fundamental. Hoje, notamse no Governo, duas tendé:ncias que se contrapõem: uma defende
rnt:didas de compreensão e entendimento, mas o que Cstá representando a nota dominante dos últimos dias ê a prevalôncia de uma linha de ameaças que procura resolver os problemas não na linha do
entendimento e da compreensão, mas da violência e das medidas radicais.
Declarou-se a intervenção no Sindicato dos Professores de Brasília, decretou-se n intervenção nos Sindicatos dos Metalúrgicos, de
S. Bernardo, S. André c S. Caetano.
.
Qual o resultado? Do ponto de vista da solução do problema.
nt:nhum.
No caso do ABC, a situação se agravou com a intervençi10: foi
só po'iteriormt:nte, com a participação de vários seton:s da comunidade e, particularmente, da Igreja do ABC,' que se tomaram medida>
no sentido de um acordo, que interrompeu a paralisação do trabalho!
O Governo agoru parece deixar de ludo essu via de entendimento, p:m1 optar pelas soluçl>t:s de força, Ê preciso advertir o Governo
dc qul! esta l! uma questào de justiça, que ni10 se vai res9lver com ml!didas dl! força.
Ê prl!ciso rcconiH!Cl!r honestamente a situaçr1o desespcraUora 1:
injusta cm qut: Sl! encontra a comunidade dos l!mprl!gados hrasilciros: fundonoüios. rrofcssorcs c trahallwdort:s l!lll geral.
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MESA

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA

Llder
Jorbot Panorlnho

Vlce·Lfdere•
Pre•ldentl

3•·Secretárlo

Luit VIana (ARENA - BA)

louriYol Boptiato (ARENA- SE)

Aloysio Chom
Joté Lln1
Ad~rbol Juremo
lomonto Júnior
Moacyr Dollo
Murllo Bodoró
Saldanha Dtnl

Nilo Co1lho (ARENA - PE)

4•·Secretárlo
2•· Vlce·Prelldente

LIDIIANÇA DO MDI I DA MINORIA

GoatOo MUller (ARENA - MT)
Lider
Paulo 8rouord

Olnart. Morll (ARENA- RN)

Vlce•Lider••

1•·Secretário

Henrlqut Sontillo
Humbtrto LuCino
Marcai Fr1ir1
Mauro BlntYidu
Or11111 Quérclo
Pedro Simon
Roberto Scturnino

Suplent11 de Secretário•
Altxondre Coita (ARENA- MA)
Jorge IColume {ARENA- AC)
Btntdlto Contias (ARENA- MT)
JoOo Boaco (ARENA- AM)
Pauot Parta (ARENA- SE)

2•·S.cretárlo
Gobrltl H~rm11 (ARENA- PA)

COMISSOES

Oirttar, Jolé Soares dt Oliwilro Filho
Local, Artxo 11- Térr.a
Ttltfonti, 223·62.W ;:225·8.50.5- Romolt 1931 2.57

Tltularll
1, Mendtt Canal•
2. Jaté Llns
3. JoOa Basco
.4. Vlcentl Vuolo
l, Evandro Carreiro

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe, Cláudio Corlo1 Rodrigues Costa
local, Ane~to 11- Térreo
Telefone, 225·8.505- Ramal• 301 e 313

2. Agenor Mario
3. Moura BtneYidll

COMISS~O DE

COMPOSIÇÃO

1. Panos POrto
2. Elenedlto Canelo•
3. Pedro Pedronion
.4, Joaé Llns
1. EYIIátlo Vitlra
2. L..lte Cha~t
3. Jaté Rlcho

Suplentll
ARENA
1. Jutohy Mogolh011
2. Affonto Comorga
3. Jo~o Colmon
MOa
1. Agtnor Mario
2. Amoral Pel~toto

Aulattnttl SOnla Andrade Peixoto - Ramol307
Reunlbet1 Quorta•·ftlroa,tuiO,OOhorat
Local! Solo "Ruy Borbota"- Anuo 11- Ramalt 621 • 716

Pre&ldenltl Henrique de Lo Racqve
I•·VIc.. Prt~ldenlll Aloytio Chov11
2•·Vlc•Pmldente, Hugo Romot

1.
2.
3.
.ti.

.5.
6.
7.
8.
9.

1.

ASSUNTOS REGIONAIS - (C... R)
(7 membros)

Suplent11
ARENA
I. l.enolr Vorgat
Henrique dt La Rocque
2. Jo~o Ba~eo
HtiYidio Nun11
3. Almlr Pinto
Jose Sarnty
.ti, Milton Cabral
Aloytia ChaYII
.5. Strnordlna VIana
Ad~rbol Jure~o
6. Arnon de Mello
Murlla Badoró
Maocyr Dali o
Amoral Furlon
Raimundo Parenta
MOa
1. Cunho Limo
Hugo Romot
leite ChoYel
2. Toncredo N•~•
3. Dirceu CordatO
Lázaro Barbo1a
N1l1an Carntlro
Paulo Branord
Franco Montara

4,

.5.
6.

COMPOSIÇÃO

Prnldente, Mtndtt Canal•
Vlc.. Prt~ldente, Agenor Mario

DISTRITO FEDERAL- (CDF)
( 11 membro•)

COMPOSIÇÃO

Pr11idente, Jeué Freirt
Vlce·Pre•idtnte, Lotara Barbozo
Titulare•
I. Jtne Freire
2. Jo~o Botco
3. Panei POrto
4, Soldonho Otrzl
.5. Affon.a Camorga
6, Murllo Bodaro
7, Btnedito F~rrtiro

Anl•t•nt11 Maria H1lena Butno BrandOo- Ramal30.5
Reuni0111 Quartal·f•lrol, OtiO,OOharot
Locah Sala ''Ciovl1 SIYIIOcqua"- Anuo 11- Romal623

Suplent11
ARENA
I. Joll Guiomord
2. Torto Outra
3. &endito Canela•
4, Moocyr Oollo

MOa

1. Itamar Franca
2. loEora Barbara
3. Adalberto Seno
.ti. Mouro EllntYidll

1. Henrique Sontillo
2. Roberto Soturnina
3. GiiYon Racho

Auisttnte1 Ronaldo Poch.ca d1 OIIY•ira- Ramal 306
Reun16111 Ouintot·leiro•. Ot 10,00 horot
Locoh Solo "Ru)l8orboto"- Anuo 11- Remai• 621 e 716

ntulorll

2.
3.
COMISS~O DE

CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)
COMPOSIÇ~O

Pr11ldente1 EYeláslo VIeira
Vlc.. Pretldtnte, ltlte Cho~•
Tltulor11

MOa
I. Marco• Freire
2. Humberto Lucena

Allllttnte, Carlos Guilherme FonMCa - Romol676
Reuni0111 Ttrça•·ftlros, Os10,0Q horas
local! Sola "CiáYII Bevilocqua" - Anrtxa 11 - aomol623

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membrat)

COMISS~O DO

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almlr Pinta

COMISSÃO DE ECONOMIA -!CE)
(11 membro•)
COMPOSIÇÃO

Prttidente, Itamar Franco
Viet·Prttldtnta, Robtrto Soturnino
Titulartu

1. Arnan de M1lla

2. Btrnardlno Viana
3. Jo11 Llnt
.ti, Jtne Freire

Suplente•
ARENA
I. HeiYidio Nun11
2. A1btrto SiiYo
3. &entdito F~rreiro
A. Vicent• Vuo1o

.5. Milton Cabral
6, Benedito Cantlot
7. Luiz Ccwolcantt
MOa
I. Robtrta Soturnino
Itamar Franco
3. Marcot Frtill
Pedro Simon

'·
'·

I Jo11 R1cha
2. Orttlll Cutwn

3. Tancredo Nevu
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Anhtenter Daniel Rei1 de SouJa- Rantal675
RouniOelr Quortal·foiral, tn 10130 hara1
local r Sala "RUy Barbow"- Anua 11- Romail621 o 716

COMISSAO DE EDUCAÇÀO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

1. NeiKin Carneiro
2. Marcai Freire

Aui1tentor Daniel Reis do Souza - Ramal 675
RouniO.s1 Quinto1·feiros, ál II100 horas
Local1 Solo "Clóvis 8ovilocquo"- Anuo 11 - Ramol623

PI'Midenter Jo6o Calman
Vice-Pmld.nter Jutohy Magalbltn

I. Adalberto Seno
2. Evolo1io Vieira
3. Franco Montara

Anistentor S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuni0.1r Quinlas•feiros, Cn 10r00 karos
Locolr Sola "Clóvis Bevilócqua" -Anexo 11 - Ramal 623

Jolê Richa

S. Amoral Poi•ato

6. To ncredo Neve1

COMPOSIÇÀO
COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 membro1)

Pr.lidento1 Arnon de Mella
Vic•Prnident•l Alberto Silva

COMPOSIÇÀO

Titulares
. MDB
I. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

'·

I. Marcos Freire
2. Mouro BoneYidol
3. Leito Cho ....l

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Suplontts
ARENA
I. JoMUns
2. Arnon de MI!Uo
3. Jorge Kolume
•· Pedro Pedronion

Joóo Calmon
Tai'IOOvtro
JLifahy MagalhOes
Alaylio Chavn
S. Aderbal Jurt~mo
6. JoMSamey

1. Paulo Brouord
2. NoiKin Carneiro
3. Itamar Franco

A11i1tonto. Ant6nio Corlo1 do Nogueira- Ramol675
AO\lni6e1r Quartal·feirol, ás 11100 horal
Locol1 Sola "RII)' Barbosa"- Anexo 11- Romoi• 621 o 716

COMPOSIÇÀO

1.
2.
3.
•·

MOB

MDB

1, Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. JaiKin Barreto

1. Luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
"· Arnon de Mello

I. Dirceu Cordo10
2. Itamar Franca
3. Henrique Santillo

Supllnlft
ARENA
1. AHon10 Camorgo
2. Jo6o Colmon
3. Jutohy Mogolhào1
MDB
I. Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

Prelidenter Gilvan Rocha
Vice•Prelidonlo• Henrique SontiUo
Tituli::ue~

1,
2.
3.
4,

Lomanto Juniar
Almir Pinto
Alberto SiiYa
Jo10 Guiamard

Suplentn
ARENA
1. Saldanha Cerzi
2. Jorge Kolumo
3. Benedito C:onolo1
MOB

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF)
(17rMmbros)

Alsi1tont.1 Aonoldo Pacheco de Oli.,.ira- Ramal306
AauniOel! Quorfas·feiros, 01 11100 horas
Localr Anexa "B"- Sala oo lado do Gab, do Sr. S.nodor
Jo6o BoKo- Ramal 48.4

COMPOSIÇAO

Presidenft1 Cunha Uma
Va-PmldenM1 TantMda Ne-m
Titulam
1.
2.
3.
•·
S.
6.

7.
8,
9,

10.
11.

Raimundo Paront•
Jo"' Guiomord
Amon do "'-'lo
Lomanto JUniar
AHon10 Cornarga
Vicente Vualo
Alberto Silva
Amoral Furlon
JorgeiCalume
JutohyMogolh6os
Mend11 Conole

Suplentes
ARENA
1. Saldanha O.n:i
2. "'-ndes Canalt
3. H.,riq\11 do La Rocque
4. JnMFrt~ire
S. JooôSamoy
6. Milton Cabral

COMISSÀO Cf REDAÇÀO- (CR)
(5 rMmbros)

Cunho Uma
Toncredo Nevet
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mauro Benovides

1. Tono Outro

1. Dirceu Cordo.o

Suplentes
ARENA
1, João Colmon
2. M1,1rilo Badaro
3. JoM Sorney
MDB
1. Hugo Rcimo1

2. Adalberto S.na
A•si•tonte1 Mario Thorezo Mogolh6e1 MaMa - Ramal 134
Rouni6e1r Quintos·feiros, 01 12100 horo1
Local! Solo "Ciávil Bovilacquo"- An11xo U- Ramal 623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE)
{IS membro1)
COMPOSIÇÀO

Pro1idonle1 Tor10 Outro
1•·Vice•Prelidonler Saldanha OorJi
2•·Vice·Prelidente• Lomanto JUnior

COMISSÃO DE lEGISLAÇÀO SOCIAl- (ClS)
(9 membro1)
COMPOSIÇAO
Pro1identor Helvídio Nune1
Vic.. Pro1idenl«ll1 Lonoir Varg01

I. lenoir Vergas
2. Helvidio Nun11
3. Je1M Freire
4. Maocyr OaUa
l. Henrique do lu Rtl(que
6. Alov1io Chu~•n

Pre1idente1 Jorge Kalumo
Vice·Prolidonte• Mauro BeneYidet
Suplente~

Titularei

ARENA

1. Joroo Kolume
2. luit CaYalconte
3. Murilo Badoro
Sonedito Ferreiro

'·

1. Mauro 8onovide~
2. Agenor Mario

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. Jos.e Gtlíomord
MOB
1, C11nha lima
2. Jai~n Barreto

3. Hugo Ramo~

Auistenler AntOnio CCulos de Nogueira- Romol675
Rouni6osr Quintas·feiros, Os 9130 hara1
·al1 Solo "Clovis Bovilocquo"- Anexo 11- Ramal 623

Titularei

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN)
(7 membro1)
COMPOSIÇÀO

Titulares

2. Saldanha O.n:i

2. Marcos Freire
3. Lázaro Borbozo
4, JoMRicha

Auittonto. Corla1 Guilkerme FonMCo- Romol676
Rauni6e11 Quintal•foiral, as 10130 horo1
Lacolr Solo "Ruy Barbo10"- Anexo 11- Ramai~ 621e 716

Prfiidenter Dirceu Cordo10
Vic.Prelidento1 Adalberto Seno

3. Mondes CarHJie

1. Paulo Bro»ard

1. Jos.e Richa
2. Adalberto Seno

COMPOSIÇÀO

MDB

1.
2.
3.
4.

1. Gilvon Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joi10n Barreto

Suplent11
ARENA
1. Jutohy MagalhOn
2. Raimundo Parente
3. Jooo Colmon
8onodito Canelai

•.

Titularei

1. Tono Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Oor1i

..

Lomonta Junior

S. Mendn Canole
6. Adorbol Jur•mo
7. Almir Pinto
a. l~nair Vorgo1
9. Jo~ Sarney

Suplonto1
ARENA
1, Aloylio Chovei
2. Aderbol Jurt~mo
3. Pedra Podrouian
4. Henrique de Lo Rocquo
5. JoM Guiomord
6. Lui1 CoYolconte

Ani1tenlo• Cariai Guilherme FaniOCO- Romol676
Reuni6elt Quartat·loiras, 01 9.30 hora1
Local r Solo "Ruy Barbosa"- AnlltO 11- Romai1621 o 716

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVil- (CSPCJ
(7 membrat)
COMPOSIÇAO

Pruidente1 EYandra Carreiro
Vico•Protidonte, Humbeno Lucena
Ti!uloret

Suplente!
ARENA
1. Raimundo Porontn
I Atlon10 Comorgo
2. Henrrque dt La Ro(qve
2 Pedro Podroman
3. Bernardino Viana
3 Aderbal Juremo
Alberto Silvo

MOB
1. (),...,,., Qutrcia
2. Evelasia Vieira

1. Evandro Carreiro
2. Humber1o Lucena
3. Lazoro Barbcuo

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUERITO

Titulares
ARENA

An~stente 1 S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuni6u QuinfOI•feiros, a.. 9J30 horas
Local 1 Solo "Ruy Borboto"- Anexo 11- Ramais621 e 716

1.
2.
3,
4,

1. P01101 P6rto
2. lamenta Júnior
3. Alberto Silva

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedra Pedronian
AHan10 Camorgo

Camin6es Temperarias
Chefe, Ruth de Souza Castro
Locah Anexo 11- Ttrreo
Telefone1 225·850.5- Ramal 303
1) CombiÓtls Temporária• para Projeto• do Congreuo Na·
clonai
2) Comin6es Tempararlas poro Apreciaçoa de Vetos
3) CamisiÓtll Especiais e de lnqu•rito, e
4) CaminOo Misto do Projeto de Lei Or~omenlório (art, 90
da Regimenta Comum).

MDB

1. Evandro Carreiro
2. Lozaro BarboJO
3. Orestes Outrcio

COMISSÃO DE TRANSPDRTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS POBLICAS- (CT)
(7 membros)

1, Leite Choves
2. Agenor Maria

COMPDSIÇÀO

Auistenle1 Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306
Reuni6e11 Ter~as·feiros, Os 10100 horas
Loco11 Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romais621 e 716

Pre1idenlt1 Benedito Ferreiro
Vice-Presidente1 Vicente Vualo

SERVIÇO OE
llOnf.RIO DAS REUNIÕES DAS

HO:'.i\S

'

TERÇI\
c.T.

s

1\

L 1\ S

HUY U/\ROOSll.
Rül:laio-621 c 716

COMISSÕ~5

ASSISTENT8

09:30

QUI\RTI\

IIORI\S

QUINTI\
C,F,

RONI\LDO

CLOVIS B8VIL~CQUI\
R.::.:n.:1l - 623

s

RUY DI\RBDSI\
Rarnais-621 c 716

GUILHERME

CLOVIS BEVILÁCQUI\

MI\RII\

Ramal - 623

HELEN!\

RUY DI\RBOSII
Ramais-621 e 716

SONIII

C.E.

RUY BIIRBOSA
Ramais-621 e 716

DI\NIEL

C.R.E.

RUY BARBOS!\
Ramais-621 e 716

1\NTONIO
CI\RLOS

C.M.E.

ANEXO

C.S .N.

10:00
C.A.

11:00

•o•

Ramal - 464

St\L1\S

RONI\LDO

ASS I STS!:TE

CL'~VIS OLV I L...\CQU1\

;.r;·r.:·:1IO

Ramal

CI\HLOS

- 623

RUY 11\RDOSI\
R.lm.:lis-G2~

1\SSISTENTE

]\

C,S.P.C.

CUILHERHE
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RUY BARDOS!\
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C.L.S.

CLOVIS DEVILÁCQUI\
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ATA DA 59.' SESSAO, EM 7 DE

1.1

-

ABERTURA

1.2

-

EXPEDIENTE

1.~.1

-

Leitura de projeto

~IAIO

DE 1979

- Projeto de Lcl do Senado n.O &5179, de autoria do Sr.
Senador Franco Montara, que elimina desigualdade de tratamento no cálculo da complementação da aposentadoria dos
ferroviários.
1.2.2- Requerimento
- N.• 128/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena,
sollcltnndo a retirada do Projeto de Lel do Senado n. 0 73179·
Complementar, de sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art.
1.0 da Lel Complementar n.O 5, de 29 de abrll de 1970.
1, ~. 3 -

Comunicação da Liderança da ARENA na Câmara
dos Deputado•

- De substituições de membros em Comissão Mista do
congresso Nacional.
1.2.4- Dlseursos do Expediente

SENADOR ADERBAL JUREMA, como Líder -

Solldarleda·
de no Senador Jarbas Passarinho, em nome do Colégio de VlceLideres do Partido e. do Governo no senado, pelo recente pro ..
nunclnmento de S. EX.•, quando exortou o Partido oposicionista
para conjugação de esforças visando conter excessos que estaliam abrigados cm movimentos relvlndlcatórlos legltimos.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Causas que no entcn·
der de S. Ex.u. contribuem para o surgimento de movimentos
grevistas de cnrn ter rclv\nd\cntór\o no Pais.
SENADOR ROBERTO SATURNINO - Observações sobre
a part\clpnçiio do Presidente da Cãmnra Munlclpal de Nlteról,
no movimento grevLst.a dos funcionários da Pre!elturn daquela
munlclpalldnde, bem como n ntunção do Prefeito Moreira Franco
na solução dn. greve.
1.3

-

ORDEM DO DIA

- Requerimento n. 0 114/70, de n.utorin do Sr. Senador
Murllo Bndnró, sollcltnndo o desnrqulvnrnento do Projeto de Lei
do Senado n.'' 6178, do Sr. Senndor Vasconcelos Torres, qtw
altera n denomlnnção dn cntcgorln protlsslonnl ocupadn pelo
Técnico de Admlnlstrnçõ.o. Aprovado,
- Rcquerlmcnkl n.n 117/7f), de autorln do sr. Senador Lourlvnl DaptiRtn, sollcltnnclo n transcrlçilD, nos Annls do Senado
l"edl~r:Ll,

do discurso proferido pelo St•nllor Presidente dn Repú-

bllcn, General João Baptista Flguelrcdo, por ocasião do Dla do
Trabalhador. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Senadores Humberto Lucena, Jalson Barreto, José L1ns e Lomanto
Júnior.
- Projeto de Lel da Câmara n.O 15/77 ln.O 741/72, na Casa
de orlgeml, que acresce a alínea j ao art. 3.0 da Lei n. 0 4.898,
de 9 de dezembro de 1965, que "regula o direito de representação
e o processo de responsabllldade administrativa clvll e penal,
nos casos de abuso de autoridade". Discussão adiada para a sessão do dia 24 de maio corrente, nos· tennos do Requerimento
n,0 129/79.

-Projeto de Lel da Cãmara n.o 50177 ln.O 2.621/76, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 4,o da Lei
0
n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para
a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Aprovado,
apôs usar da palavra o Sr. Senador Moacyr Dala. A Comissão
de Redação.
- Projeto de Lel ·da Cilmnrn n.O 14/77 ln.O 361175, na
Cll.'!a de orlgeml, que altera a redação do art. 76 do Código de
Processo Clvll !Apreciação prellmlnar da jurldlcldade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Decreto Legislativo n,o 6/78 ln.O 121/78, na
Cã.mara dos Deputados>, que aprova os textos dos Protocolos
Adlclonals n,Os I, 2, 3 e 4, gue rnodlllcam a convenção para
unlficação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional, concluida em Varsó.vla, a 12 de outubro 'de 1929, e
emendada pelo Protocolo celebrado em Hnla em 28 de setembro
de 1955, com as reservn.s constantes do artigo X do Protocolo
n. 0 2, do artigo Xl, parágrafo 1, allnea b, do Protocolo n.o 3, e
d5 artigo XXI, parágrafo 1.0, allnea b, do Protocolo n.O 4, Aprovado. A Comissão de Redação.
- Projeto de Decreto Legislativo n.O 26/78 ln.O 139/78, na
Cilmara dos Deputados!, que aprova o texto da Recomendação
0
n. 120 sobre higiene no comércio e nos cscrltórlas, adotada pela
Conlerêncln lnternnclonnl do Trabalho, em 8 de julho de 1964,
cm sua 4B.a Sessão, realizada em Genebra. AProvado. A COmJssão de Redação.
·
U

-

DIECURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR ALMIR PINTO- Apelo no Senhor Presidente da

República cm lavor da rede hospitalar do Pnls.
SENADOR EVELASIO VIEIRA- Fixação de preços mlnlmos
compensadores para produtos agropecuâ.rios como estimulo à.
produçr~o do setor.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Adoçúo, por parte do
Governo Federal, de provldêncJns imedlntns vlsnndo a. apurnçáo
de ilicltos nctmlnlstratlvos apontados por médicos pnrnlbnnos,
l'm eartu-denúncln encnmlnhndn no Scnho1· Presidente dn República.

I
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1.5

-

DESIONAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSAO, ENCERRAMENTO.

2

-

DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSõES AN ..
TEitlOitES

-

Maio de J97!1
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3

-

GIWI'O lllt.\SILF.IIto I>A UNIAO INTEIU'Aiti.A·
MENTAit

- Edital de ndlamcnto de sessão plcnárln que seria rcuU#
:r.ndn nté 10 rdczl de mala do corrente ano.
4

Do Sr. Senador Aloyslo Chaves, proferido na sessão de

2-5-711,

5

- Do Sr. Senador Franco Montara, proferido no. sessão
de 4-5-79.

G

- ATAS DE COMISSOES
- MESA DIRETORA
- LIDERES E VICE-LIDEitES DE l'ARTIDOS
- COMPOSIÇAO DAS CO~DSS()ES l'EilJIIANENTES

ATA DA 59.11 SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1979

1.11 Sessão Legislativa Ordinária, da 9.a Legislatura
PRESIDeNCIA DOS SRS, LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA
E GASTAO MtlLLER
As 14 horas e 30 mJnutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena -Jorge Kalume - Raimundo Parente - Alexandre Costa - José Sarncy - Bcrnnrdtno Vto.na - Helvtaio
Nunes- Almlr Pinto -José Llns -Humberto Lucena -

Acterbal

Jurema - Amon de Mello - Lourlval Baptista - Luiz Viana Moncyr Dalln - Henrique Santlllo - Gastão Müller - Alfonso
Camargo - Jalson Barreto - Paulo Brossard
O SR. PRESIDENTE I Alexandre Costal -A lista de presença
acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de te! que será. Ilda pelo Sr. 1.0 -.Secrctárlo.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 95, DE 1979

Elimina desirualdade de tratamento no .cálculo da
complementação da. aposentadoria dos ferroviarios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 _o art. 1.0 do Decreto-lei n.• 956, de 13 de outubro de
1969, passa a Vlger acrescido do seguinte 1 2.0, renumerado o único
existente:
·
"Art. 1.0 ............................................ .
1.0 ....••....•..•.....•.......••...•............ ' .
2.0 Aplica-se o disposto no parãgra!o anterior aos
pensionistas dos terrovió.rlos em rgtme especial, falecidos
antes da vigência c!Ste Decreto-lei",
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con trárlo.
§
§

Pela leitura da disposição transcrita, vcrltlca-se, claramente,
que a expressão "presentemente nutridas" busca atingir ns pensões que, à data de sua entrada em vigor, hi e.stavnm sendo pagas nos beneflcló.rios de terrovló.rios Cn.lccldos,
Alitis, a própria Justiça já se mo.nlícstou a respeito, cm nção
proposta por viúvas de rerroviârlos que deixaram de perceber as
dlfercnça.s que vtnhnm sendo paga:; pela RFSA antes dn vlgêncla
do Decreto-lei n. 0 956/69 IAção Ordinária· n, 0 3.528 - 4.n Vara
da Justiça Federal do então Estado da Guanabarn.l,
A ação tal julgada precedente, sendo considerado liquido e
certo o direito das autoras às dl!erençã.s a. serem pagas pelo INPS,
pois o citado diploma não poderia excluir as pensionistas que já
vinham percebendo as pensões pagas e suplementadas pela Rede,
Cumpre ao INPS tão somente calcular e pagar 11.3 importil.nclas
devidas e não reexaminar o direito das benetlclártas à.s pensões.

Referida' sentença rol confirmada pelo Egrégio Tribunal Federal de Recursos, que negou provimento a. recursos Interpostos
pelo INPS através do Acârdão n. 0 35.490-GB, que anexamos a
esta justificativa,
Nesta contormldade, nosso propó.;ito é acrescentar § 2.0 , ao
art. 1.0 , do Decreto-lei n, 0 956/69, a tlm de que o texto legal não
dê margem a dúvidas de Interpretação. e se harmonize cem a
decisão judicial,
Ressalte-se, por tim, que a medida preconizada escapa às restrições contidas nos artigos 57 e 165, paragrafo único, da Lei Malar,
por não Implicar em aumento de despesa, a qual já está prevista
no Orçamento da Un1ão, nem em majoração ou extensão de bene!iclos previdenclárlos, mas apenas e tão-somente em explicitação
de norma legal. ·
Sala das Sessões, 7 de mala de 1979. - Franco Montoro.

Justlricação
Até a vigência do Decreto-lei n.O 956, de 13 de outubro de
1969, os pensionistas de funclonó.rlos da Rede Ferrovlârla Federal
- particularmente Ylúvns - eram bene!lclil.rlos de pensão paga
pelo Instituto Nacional da Previdência SOcial. Esta pensão era
complementada pela Rede, com verba destinada pela União.
Todavia, após a vigência do referido Decreto-lei n.O 956/69, que
tro.nstcrlu e5.sa obrigação da Rede para o INPS, a autarquln deixou
de paga.r os valores devidos 110s benetlclá.rlos de ferroviários que
faleceram em dato. anterior no me,lclonndo diploma, pagando somente nos penslonlstru; dos que faleceram à sun vigência.

Tal· atitude do INPS se deve a equlvocnda exegese do nrt. 1.0 ,
do Decreto-lei n.• 956, de 13 de outubro de 1960, que estabelece:
"Art. 1.0 As dltercnçns ou complementações de proventos, grntltlcn.çõe.s a.dlclona.is ou qülqüênlc.s e outras vantagens, cxcctundo o salàrlo-tamiUa, de rcsponsnbllldade
da Untüo, presentemente auferidos pelos tcrrovlârlos servidores públicos e autárquicos tedernls ou cm reA"Imc especial nposentn.dos da Prcvldêncln. Soclnl, serão mnnttdo.s
c pagas pelo Instituto Nacional dn PrcvldCncln Social, por
conta do Te.:ouro Nnclonn.l, como pnrceln complementai'
dn. aposcntndorln., n qual será com esta reltjustndn na rorma da Lei Orcânlcn. dn PrevldCncln Social.
Pnrúgrnfo único. Para efeito do clliculo dn pcnsüo
serú tomndn per bnse n aposcntn.dorln com n rcspccUva
pn.rceln complcmcntnr".

l

ACóRDAO A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO
EM SUA JUSTIFICATIVA:
APELAÇAO ctVEL N.O 35.49<>-0B
Relatório

O Sr. Ministro Paulo Távora: As Autoras são viúvns de terrovló.rlos da Rede Ferroviária. Federal e percebiam pensão do INPS
e uma complementação paga, dlretamcnte, pela Rede, à conta do
Tescuro Nacional, correspondente à diferença entre os proventos
da aposentadoria do tnlecldo e o ganho pelo corrc.spectlvo servidor
em ntlvtdnde.
O Decret.o-lcl n, 0 !156, de 13-10-6~. determinou QUe a complementação passasse também a ser paga pelo INPS. a débito dn.
União e, no caso de morte, o câlculo da pensão se tizesse sobre os
proventos da nposentadorln com a respectiva parcela complementar fart. 1.0, parágra.to único>.
Como o Instituto entende que essa disposição não .se npllca às
penslonl.stas, cujcs maridos ta.leccram antes dn vigência do Decreto-lei 056/60, as Autoras pedem o pngnmento dn diferença da
pensão desde n. dn.tn cm que co.dn. uma entrou no goro do bcnctlclo,
comput,adn n complementuçüo, com n condenação cm custns, juros
c honorúrlcs dt~ 20r;,;. sobw o Cluantum apuró.vel cm cxecuÇflO.
A autarquia contcst.ou, su~tcntnndo que o rmrligraro único, n.rl.
1. 0 , do D~creto .. Jcl n." 056/6!1 retere-se il. complemcntaçüo nu!cl'lda
cinta de sua vl(~êncla pelos aposentados. Nilo nbranr~e J10I' con·
seg-uinte os <1uc morreram untes, togo, suas pcnslunlstali. !(Is. ·131.

n!L
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A Unliio, na qualidade de n..'islstcnte, reporLou-sc à conLradlta
•171.

Processado o feito, sentenciou a Dr.•~ Maria Rita Soare:) de
Andrade para. julgar procedente a açiio c condena o INPS a pagar
a "complementação das pensões das Autoras desde a data cm que
as mesmn.'i dclxarnm de receber ou que n pensão lhes tal deferida,
ressalvado o direito do réu de haver da União o quanto destes
pagamento.'), se esta nüo puser n sua disposição a respectiva verba".
Custas e honoró.rlos pelo Rt!u, estes, de 20% sobre o total de
atrasados. !!l. 59,)
Apelação do Instituto n n. 62 c contra-razões dns Autoras a
!1. 67. Pelo provimento dos recursos, manifestaram-se o Dr. Procurador da República ! fi. 71 l c a DO. Subprocurndorta da República a n. 74.
t: o relatório.
Voto
O Sr. Ministro Paulo Tàvora: A unificação, no INPS, do pagamento dos proventos de aposentadoria c complementações. procedendo-se, nessa base, no clllculo das respectivas pensões, !ol
providência de rnclonallzação administrativa, motivada pela duplJcldade de fontes e procedimentos relativamente a uma mesma
classe de servidores e dependentes. Essa situação autoriza Invocar
o principio de Hermenêutica pelo qual onde houver Identidade de
causa, da norma legislativa, seus efeitos unlrormlza.dores ai também devem projetar-se.
Realmente, a interpretação isolada do art. 1.0 do Decreto-lei
n,o 956/69 levou a criar-se uma distinção de tratamento entre pessoas da mcsrua condição juridlca !pensionistas de ferroviários~
J)Cla razão formal do segurado haver falecido antes ou depois do
novo diploma legal.
A diversidade que o Decreto-lei n, 0 056/69 contempla não se
funda, entretanto, na eventualidade da data do óbito, mas no
próprio titulo jurídico da aposentadoria a que se vincula a pensão.
Reza o art. 0.0 :
"O disposto nos arts. 1.0 c 5.0 apllcar-se-á a quaisquer
lmportãnclas que, a titulo de complementação e com base
cm let=:lslação anteriormente vigente, sejam consideradas
devidas pela União aos servidores de que trata o presente
Decreta-lei e nos respec~lvos dependentes, ressalvadas ru;
complementações de pensões especiais, que obedecem a
regulamentação própria."
A regra do ru·t, 1.o aplica-se, n.ssim, a quaisquer importâncias
devidas como "complementação", sejam as "presentemente auferidas pelos fcrrovlõ.rlos", sejam a.s recebidas anteriormente pelos
seus dependentes, ou pensionistas.
O art. 0,0 ressalva apenas "as complementações de pensões
espectais", Mas, o INPS não cogitou, nem na contestação nem no
recurso, de enqun.drn.r o beneficio dn.s Autoras nessa categoria.

Reconheço, assim, o direito das Recorridas, a partir da vlgéncia do Decreto-lei n, 0 956/69, de ter suas pensões recalculadas,
computando-se a respectiva parcela complementar que recebiam
da Rede Ferroviária Federal, e de perceber a.s dl!erenças dai decorrentes desde o momento que deixaram de ser pagas,
Nestes termos, mantenho a sentença e nego provimento nos
recursos do otlclo e voluntó.rlo,
1As Comissões de ConsWulção e Justiça, de Legislação
Social c de Finanças.)
O SR. PR.ESIDENTE (.~exandre Costal - O projeto que vem
de ser Ilda serà. publicado e remetido à.s comissões competentes.
S~bre n mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secrctárlo.
!: lido o seguinte

REQUEJtiMENTO N.' 128, DE 1979

Sr. Presidente
Requeiro a V, Ex.", nos termos do disposto no nrt. 280 do Regimento Interno do Senado Federo.!, a retlrndn do Projeto de Lel
do Senado n.o 73/79-Complcmento.r, de minha autoria, que "acrescenta pnrl\grnro no nrt. 1. 0 da Lei Complementar n, 0 5, de 20 de
nbrll de 1970".
Snla dn.s Sessões, 7 de mala de 1079. -

Humberto Lucena.

O Slt, PRI~SIDENTE (Alexandre Costn) -O rc(!uerlmento lido
.será publicado c lncluido cm Ordem do Dln. nos termos rcgimcntnls.
Sobre n mcsn., comunicaçüo que será lldn. pc-lo sr. l.O-Sccrcfárl.
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OFICIO N." 105170

Brasilla, 7 de mala de 1970.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de Indicar a Vossa Excelência os nomes dos
Senhores Deputados Francisco Benjamin e Alberto Hotrmann para
Integrarem, cm substituição nos Senhores Deputado Chr1stóvão
Chlaradla c Osvaldo Melo, a Comissão Mista Incumbida de estudo e
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n. 0 33, de 1978CN, que ''altera a redaçfio dos parágrafo.s 2.0 , 3, 0 e 4.0, c acrescenta
o paró.gra!o 5. 0 ao artigo :JD; altera a redação do caput e do parágrnro 1. 0 e acrescenta os paró.gra!os 4.0 e 5,0 ao artigo 41 da
Constituição da República Federativa do Br:lsll".
Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço.
·- Deputado Nelson Ma.rchezan, Lider da ARENA.
O Slt. PRESIDENTE (Alexandre Costal - Serão teltas as
substituições sollcltadas.
Hã oradores Inscritos.
COncedo a palavrn ao Senador Henrique Santlilo.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE l - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação, por parte da Liderança.
O SR. PRESIDENTE ILulz Viana) - Tem V. Ex.• a palavra.
O SR. ADERBAL JUREMA fARENA - PEI - Para uma comunicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus colegas do Colégio de Lideres pediram-me que dissesse a esta Casa e à. Nação que
estamos Integralmente solidários com o discurso pronunciado pelo
nobre Lider Senador Jarbas Passarinho, qulnta-!elra última, e
que tem sido objeto de especulação dn Imprensa, em face de uma
declaração, que consideramos um equívoco, da P.a.rte de S. Ex.a
o Secretário da Imprensa da Presidência da Republica.
O Colégio de Lider;s vê. na !lgura do Senador Jarbas Passar.lnho, pela sua lntellg:ênein, p_ela sua lealdade a serviço do Partiao e do Governo de Sua Exce!Cncla o Senhor Presidente João Bapt~sta Figueiredo, vé em S. Ex." o Senador Jarbas Passarinho o
!JCl lncérprete' do pensamento politico do Presidente João Baptista
Figueiredo. E não é n. toa que o Presidente João Baotista FIgueiredo, ao assumir o Governo, proclamou que a ARENA não
era um partido do Govern() e sim um Partido no Governo. o Lider
da ARENA, nesta Casa, outra coisa não tem relto senão procurar
Interpretar, nesta hora dl!iciJ que atravessamos, o pensamento
político .do Partido e Governo para que possamos, com a Oposição,
num dialogo elevado, conduzir este Pnis a uma democracia plena
que não se arrecele de improvisações da direita ou da esquerda.
Por Isso, o pensamento expresso no discurso do Líder do Governo
tr.>m dado motivo a variadas interpretações e encontra, no seu
Colégio de Lideres, a sua integral e decidida soUdariedade, porque,
como membros e Senadores da ARENA, nó~ nos sentimos absolutamente Integrados na Liderança deste grande político brasileiro
que é, sem dúvida, o Senador Jarbns Passarinho, conhecido pela
sua lhaneza para com os seus pares, pela sua lealdade para· com
o seu Partido e pela sua 1ldelldade aos Ideais a que serve. !Multo
bem!l
O SR. PRESIDENTE fLulz Viana! - Tem a palavra o nobre
Senador Henrique SantUio,
O SR. HENRIQUE SANTILLO fMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
É um bom começo saber que o Colégio de Uderes da AltENA se
solidariza com o seu Líder. E é tn.mbém um bom começo saber,
mais uma vez, já agora recolocado, que a ARENA não é um Partido
do Governo, mas um Pnrt1do no Governo.
Estou aqui, todavia, Sr. Presidente, Srs. Scno.dores, para outras
colocnções que julgo oportunas, diante do. movlmento.çõ.o social que
efervesce o Pai.s, Estnrlo. o Governo tentando esconder da Nação
sombras que possam ser vislumbradas no horizonte? li: uma dUvidai Estaria. o 11 Scrvlço de meteorologia" do Governo disposto a
esconder da oplniõ.o pública passiveis tempestades, ou borrascas
que se avizinham? ll: outra dúvldn, Srs, Senadores! será dltlcll,
doravante, decidir se se tlca com a Uderança politico do O<>verno,
nesta Casn, ou ~e se ficn com os parta-vozes o!lcia.ls do Governo,
no Pnláclo do Planalto.
!) Sr. Moncyr Dnlla I ARENA - ESl - Permite V. Ex.' um .
npnrte?
O Slt. HENRIQUE SANTILLO fMDB - OOl - Com prnzer,
nobre Scnndor.
O Sr. Moacyr Onlln !ARENA - ESl - Diante dn dúvida de
V. Ex.", queremos renfinnar, rntitlcnndo cm gênero, número c
gmu, o depoimento que rol dado pelo orador que representou o
Colé~lo de Lideres, o nobre Senador Aderbnl Jurcmn: dizer n.
V. Ex.*' que nós, do Colégio de Lideres, emprcstnmos nfi.o~somcnte
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, O Sr. José ~.ins ('}-RENA - CEJ
Nobre Senndor, V. Ex.n
volvlm~nto concentraclonlsta c dcpcl\ócntc. E C extremamente
dependente o desenvolvhncnto, calcadO no c_n.pltn.Usmo de r.onccs~ cn:~ntrn.. ~penas uma t~~lcn. raz:i.o para u.,'i v;rcve.s, que seria ;l. po~
brrz~
crescente.
V.
Ex.
lcv:tntn
nA"orn
um
outro problema. o do
süo de prlvtléglo.s excessivos a J.;"rupos cconomlcos, qul!>e sempre.
dommlo da ~con~mla br<~.sllclra n::'la cmprrsa estnnLn•tra. r~~r·
,
nllenigcnas.
~unt.uln a V. E~. qu~l .seria a ldCla do percentual do PIB. trans·
€ crescente n. dependência de nosso desenvolvimento ao capl~
Cerldo como rec~ltn liquida para o t•xterwr.
tal c.strnngcJro, cm gru.ndc pnrte, rcsJ}Ons:'!.vel pelos qunsc 44 bl~
o. Slt. UENltJQUE SANTII.LO IMDB - GO> _ A mim, Ex.".
1hõcs de dólares de nossas dlvidns cxtl:!(nas. Dos 18 ramos de nU·
vldndcs \ndustrhüs do Pais. em 10 as c(11presn.s multlnaclonnls c.s~ lnt_ercs.sa. mais saber quanto, cm relo.r,;ão uo que Investiram no
tão presentes com p~rUclpaçãa supet-tor a 50S. E sempre nos Pal.'l, roubaram d!'sta Nação.
setores de maiores rendimentos c crcsc\rf!.ento. São ma)orlt;lrlns em·
O Sr. Jose Llns (,\lti~N;\- CE) -Mas esse é um dldo Impor~
sete dos dez sctorcs mn.ls dinâmicos dD- economia brasileira.
tante para po~er justificar .sua tese do domínio superior n sor•
P~lo qur sei nao ultrapassa a ordem de •t';t-.
"·
vou me rctcrir a dados otlclo.ls de ·1976, publicados em
O Slt. Ut:NitlQUt: SANTII.LO I MDB - 00> - Ch""" a 1
Ex.'\? Cheg:a. a 4';;?
'-~"~...
sso.
Conjuntura Econôrnica:
% de particip:u;ão
• O Sr. José Lins I ARENA- CEI - Exntnmentc Então V Ex."
99.9
nao pode .
·
' ·
1-Fumo .................... .
96,44
2 - Muterlal de trunsportes .... .
O
Slt.
llt:NRIQUE
SANTILLO
IMDBGO>
-E
de
se
espnn76,16
3 - Muter!al elétrlco ........... ..
~r:uc~ de se rtcar perplexo, c lastimo que
Ex." também não
74,65
4 - Mecânica ........ , ....... · . · · .. .
70.13
ó - PI:ist!c<>s .................. ..
66,1
O Sr. José Lins I ARENA - CEI - ... não pode, nbsolutamen·
6 - Borracha. ...................... .
59,72
te, culpar a pobreza brasllclrn, por transferência de lucro para 0
7 - Minerais não-met:Uicos ........ .
53,84
exterior. Por outro Indo, V. Ex.n. .sabe que tanto é importante para
S - AUmento..;; ..................... .
51.12
o Nord;cste, que capitais do Sul do Pais se loca.Hzcm naquela área
9 - Quimlea ....................... .
50
co~o e Importante pa~a o Brasll que nós contemos com a coope~
10 - vestuário ...................... .
37.88
raçao, com a transfcrcncla de know·how, com a transferência c
11 -Têxtil .......................... .
37,5
recursos, contanto que isso se passe dentro de uma norma legal
12- Papel .......................... .
26,5
que seja razoavelmente benéflcn para 0 Pais.
13 - Metal urgiu .................... .
17,5
H - Madeiras ...................... .
O SR. HENRIQUE SANTILLO IMl)B - 00> - O que se fez
14,65
ló - Bebidas ....................... .
no Brasil ...
De jllllelro de 65 a julho de 75, ch'l lucros, dividendos e lmO Sr. José Llns. IARENA - CEI - V. EX." pretende demons·
porta.ção de tecnologia, - quase semPr·t' d\spensó.vel, - algumn.s trar C que afinal de contas nós estamos dentro de um caos e que
empresas estrangeiras enviaram para. o exterior até 55 vezes seu a economia vai mal, c, se a economia va.l mal, que o povo vat pior.
captto.l investido no Pais, desde sun. in.stalac;ão.
O SR. IIENRIQUE· SANTILLO IMDB - GOl - Restam semA Volkswagen enviou 2,5 vezes, ~ Rhodla quase 5 vezes, a pre esperanças, Ex.ll, esperanças construídas pela própria Nação
Exxon 25 vezes, a Pirem 2,5 vezes, a Pl'lilllps 2 vezes, a Flrestone c a soctcdadc.
55 vezes, a GE 2 v-ezes, a Souza cruz 35 vezes. a Jonhson-Jonhson
O Slt. PRESIDENTE I Lulz VIana> - O tempo de V. Ex • esta
3ó vezes, a Anderson-ciayton 13 vezes, e a famigerada Llght,
·
mais de 100 par cento. Est33 11 empre.so-s Clrreo.ram pau o Bras11 e.sgotado.
desde sua Instalação o capital de risco Investido de 298 mllhões
O Slt. IIENRIQUE SANTILLO 1MDB - 001 - Sr. Presidente.
de dólares e envt:Ltarn para suo.s matrlt.-es no exterlor em apenn.' e~, flco perplexo cm saber, acora., pela Liderança da ARENA, que
dez anos quase três vezes mais - 774 milhões de dolarcs, sob -1 /(. que pa~te de toda a riqueza construída neste Pais está. soforma de lucros, dividendos e lmporta~jj.o de tocnologla. Algumus frendo cvasao para outros paises.
exportaram mais capltnl que ~nvestirn.tn c.omprandc apenas pJ.O Sr. Jo:ié Llns (ARENA- CE) -Permite v. Ex.a. um aparte?
cotes tecnológicos de suas matrizes e:itran~etrn.s quase :~empre
desnecessário. No mesmo periodo, gernrn.m lucros de 1 bilhão c
O SR. PRESIDENTE ILUIZ VIana! - O tempo de V. Ex.• está
467 milhões de dólures à custa de mão·cle-obra a preços aviltados.
esgotado, e, assim, cu pediria que não concedesse mais apartes.
mantida. sob "paz social'' entre a.spu.s pelo Estado autoritário.
O Slt. llf.NRIQUE SANTILLO IMDB- 001 -Pois não.
O Sr. Humberto Lucena t MDB - PB l - Permite V. Ex.~~. um
Amante:; da ordem, tanto quanto nós, não estão dispostos, no
n.parte?
cnt~ntc... a esperar um~ ano, um ano lnt~tro, por stmpie::. n:lurmu·
O SR. JIENRIQUE SANTILW IMl)B - 00> - Com multo
Iaçao da CLT. A soluçao está na reformulação Imediata da politica salarial estabelecida pelo Governo, dlrlclda pelo Governo.
prazer ouço V. Ex."
O Sr. Humberto Lucena tMPB- PBl -Neste ponto do dls·
. . Tanto quanto nós, sabem, hoje, os trabalhadores que é nccescurso de V. Ex,8 , que entoca. brllh:mtern:mt.c a atual conlunturJ. sarlo dar absoluta prioridade no combate à inflação. Mnts nlnda
econõmlca brnsilelra, gostaria de lembrar da urgêncl:a. de se .elabo·
todavla. sabem que sendo múltiplas as vn.rló.vcls condicionantes d0
rar um novo Estatuto pJ.ra o Capital :Estra.nce\ro no BrJ.s\l, em
processa intlaclonó.rlo, entre elas não se encontram os aumentos
cujo contexto se voltn.sse a razer uma Um\t:u;ão ma1s rig\d!\. da. salariais, na ntun.Udade bra.sllelra.
remessa de lucre para o exterior. como ocorria antes de 1!154.
O apelo U austeridade precisa traduzlr~sc cm redução drástl·
O SR. HENltiQUE SANTILLO 1MDB - 001 - Solidarizo-me ca dos gan.hos e dos gastos das minorias pr1vilegladas. ~ tarlsais·
lnte1r!lmente com V. Ex.a Qportunlsstmo o seu aparte. Fol um mo puro, e hlpocrtsla pura, tentar responsabilizar algumus ca.te·
go~las profissionais orcanlzadns pelo eUtismo comandado pc\o
prazer ouvi-lo.
proprlo Governo. Aumento ~eneralizado de 60% a todos os trabaCre~cimento de PIB a elevados custos socla1s, cobrados a~cra
lhadores slcnlrtcar!a ncrtiscimo pouco superior a 2'k ao patamar
nas assembléias de trabalha.dores - operários, professores, mé- atual do custo de vida, portanto, perfeitamente absorvivets pelo
dicos, tunclonõ.rlos pllbllcos, (I.Sccnsor)st[LS e outros mais categorias capital Cinancelro r fixo do Pais. Eis a verdadeira austeridade.
profissionais.
. ~:?-is_ que todos. convencem .. se de que o "pacote nntllnflncio·
A lei é ultrp.pnssnda, é nnacrõnlca., é dracon\a.nn.. C injusta ·- narto na'? se Ccz para coibir os abusos criminosos dos que se cn·
reconhecem as própr!Js autoridades governamentais. Mas con·
rlquccem a custa da exploração e dos juros extorslvos.
ttnua sendo Instrumento de coerção. Por mals tundn.mentada.s
_Mais que todos, cerU!lcnm~sc de que boa parte do valor reul
na lei que sejam. as lnterv-en<:ões slndlcals, por maior que sejl. o
contingente de tr:lbalh:tdores pre!JOS, fichados ou enquadrados de seu trabalho t•xporta·se Iniquamente - c ngorn estou sabendo
na Lei de Segurança Nacional, por ml.lS duru. que seja. o. reprcs.Jão, pelo_ tJI'Oprlo Governo de que 4•;; dt~ toda esta rlquezn criada pela
não conseguirão arrefecer o scntlmcnto de justiça que anima a.s Nnçao -_sob !arma d~ lucro.s, dividendos, juros e despesas com
d~snecessnrln tmportaçao de tecnologia pdus gigantescas corpornmassas trabalhadoras.
çues transnaclonal:i.
Pcrmttnm-me que Caça um parêntese, para repudiar aqui, :'lRO~
ConCiitnm·se~ e antuRontznm-sc, os Interesses do povo com os
ra, de público, a demtssüo dos pro!essore3 d:1. recie de t•n:ilno oH·
do:i grupos cconomlco:s gananciosos, dos latltundló.rlos, dos ban·
clal do DF. a deml!>São de toda a d1retorlJ. de seu .sindicato; .slnM quclros c flnnnclstj,s c da alta cUpula da burocracia e:;tatnl.
dlcato que procura c há de ~er livre, tenho ccrtt!'zn., um dia.
r.: tempo dt: opc:üo. A escolha C ugorn - ou t•les ou o povo
O Sr. José Llns (ARENA- CEI - ?crmlte V. Ex.\\ um apartL',
hr_asllelro. ArrcbL·nte lL'i amarras que uustcntam as oll~!arqulas eco·
nomlca.s no poder, Presidente l"il{ut•lrcdo, - se pudesse ouvlr·mt'
nobre Senncton
O S!t. IIENIU{!Ul' SMl'\'lLLO IMDO
00> - Com prJ7er. -;- e componlm-.'ic com a única Justtrlcatlva de existência da Pú·
.ria:
o s:·u povo.
Ex." Ouço-o sempre com multo prnze1·.
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Era preciso, reservar ao Con~rt~sso Naclonnl multo mais do
debates lnocuos, porque lhe cabe o papel de transformar-se
cm pern:anl!nte. roro de debates, a. nível de decisões Importantes
nesta Pu.trla, j:\ que c\e C ho)c o único órgão representativo de
toda a soclednde brasileira com a presença aqui das lideranças
sindicais do Pais Inteiro, para que se cstabelCçam 'novas dirctrlzcs
para o des~nvolvlmcnto cconõmico que Inclua, obrigatoriamente.
rcformulnçuo urgente da politica salarial.
Acautelem-se os espíritos, os que se enchem' de temor Não
sc prel{arâ n Insurreição, rnns a busca da j m;tlça,
·
Acautelem-se os que trcrncm de medo de vir abaixo uma ordem entre o.spas aqui estabelecida. Não se pleiteará a desordem,
mas a Pt:ocura dn paz social verdadeira, altcerçada no respeito nos
mais lcgttlmos direitos dos trabalhadores Incluindo aí sem sombra ôe dúvidas, o d\relto de fazer greves:
'
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
Multo obrigodo. !Muito bem! Palmas. o orador é cumprimcntaclo.J
QU(•

!> SR. PRESIDENTE ILulz Viana> - concedo a palavra, por
cessao do nobre Senador Dirceu Cardoso, no nobre Senador Roberto Saturnlno,
O SR. ROBERTO SATURNlNO fMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores;
Volto novamente, por imposição das clrcunstãncias, ao tema
das greves que se deflagram no País, voltando, também, a dizer
Que um pouco, o mínimo de tolerância, de compreensão, para com
n realidade que está por baixo desses movimentos sociais, um pouco de compreensão e de tolcrãncia, enfim. para com a erupção
dessn.s manifestações que resultam de 15 anos de repressão, de 15
anos de represamento dn.s reivindicações, um pouco de tolerância
c de cornprccnsi1o será o suficiente para que ultrapassemos essa
rase com uma mudança slgniflcativa na politica salarial, nas dlretrlzcs da politica social do Governo, c esse problema estara resolvido.
Vou citar um exemplo, Sr. Presidente, um exemplo de compreensão e de tolerãncla. O MDB foi aqui, nesta Casa, acusado, na
.semana passada, se não me engano, na quinta-feira, de incitar o
povo, a classe trabalhadora cm especial, a exercitar a desobcdl~ncia civil. E no mesmo dia cm que se formulava essa acusação,
na quinta-feira, deflagrava-se uma greve dos funcionários, dos
empregados da Prefeitura de Nlteról, cujo Prelelto é do MDB, o
Sr. Welllngton Moreira Franco, que lo! Deputado Federai, uma
das mais expressivas figuras do nosso Partido e da politica do
meu Estado. Pois lrrompcu~se a greve na Prefeitura de Nlteról.
As reivindicações, ao que parece, eram justns, como quase todas
as retvindtcac;õe.s que têm sido apresentadas pelos grevistas nesta
quadra. Como disse, é o resultado de represarnento de quinze anos
e de umu polltlca salarlal Injusto, uma polltlca salarial que vem
conlirmar sua injustiça, agora, com a decretação do novo salário
mínimo em 1.0 de mala, cujo aumento sequer cobriu a desvalorlza.c;ão da moeda, pois o aumento situou-se em tomo de 45%, ou
um pouco mais no Rio de Janeiro, enquanto o custo de vida,
naquela cidade, como se sabe, chegou a 47% de elevação nos
últimos 12 meses. Por conseguinte, o aumento do sn.lárlo minlmo
sequer igualou-se â elevac;ão do custo de vida.
Qu~ se dizer, então, do aumento de produtividade, da compensaçno da perda dnro.nte o nno?
Enllm, e a conllrmação da politica salarial InJusta que está
moUvn.ndo a eclosõ.o dessas greves sucessivas que tanto têm assustado o Ooverno e que - como disse - com um pouco de compreensão, um pouco de toleràncht e de mudança na. politica sa~
lnrlol, tudo estará re•olvldo.
E\ greve eclodiu em Nlteról, cujo Prefeito é do MDB.
Não obstante serem justas as reivindicações, ficou patente,
rtcou flagrante a lnterrerêncln. e o incitamento promovido. pelo
Presidente do. C~mara Municipal daquela cidade, o Vereador João
Batista da Costa Sobrinho, QUe é um vereador da ARENA, embora
selo. da. ARENA Ugndo. ao Sr, Chagas Freltns, mas um vereador
do Partido otlclni, do Partido do Governo.
O Presidente da C~mara Municipal de Niteról não apenas levou o comando dos grevistas pnrn sediar-se na Càmara., comocedeu o próprio recinto dessa Càmaru., para que os grevistas lá
se lnstnlnssem, como cedeu o seu próprio assento de Presidente dn
Cb.mara, para ló. colocar o Uder do comando ~rev\stn., a nm de que
se renllzassem, naquele recinto, as assembleias, co~o ló. colocou
o lhro de ponta da Prcfeltura pura que os runclonnrlos e os empregados assinassem o ponto àu no recinto da Câmara Municipal,
no pé da .sun mesa de Presidente.
Depois de tnclt.nr o qunnto pode, os grcvlst[U), tez declarações
à Imprensa de que n' greve se resolveria com o nCnstnmento ou,
pelo menos, um Uccnclnmen to do PreCeito por um prazo de três
ou sd5 mesc~.
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Enfim. Sr. Presidente, eis um quadro de flagrante - ai, sim
lnclta.çfw n. greve, por parte do Presidente do. Câmara Municipal de Nlterói, que é um vereador dn. ARENA.
Sr. Presidente, o Prefeito Moreira Franco compreendeu bem as
razões bó.sicns Que motivavam aquele movimento. Deu pouco ou
nenhum ouvido, fez vlstn grossa ao comportamento do Sr. Pre.sldcnte da Càmara e tratou de atender, dentro do passivei, hs
reivindicações dos grevistas. Atendcu-a..c; em grande parte. Designou uma Comissão para estudar o restante das reivindicações.
Agiu - ~orno jó. dl:se - com serenidade, agiu com compreensão c
tolcrli.ncla, e qual rol o resultado? Em 24 horas os runcionó.rlos e
os empregado!:. voltaram ao trabalho, a greve terminou c Niteról
cst:i., outra vez, tranqülln.
O Sr. Atoysio Chaves IARENA- PAI -Permite V. Ex.0 um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO ·IMDB - RJI - Com muito
prazer, nobre senador.
O Sr. Aloysio Chaves IARENA- PA>- Concordo inteiramente
com V. Ex.a de Que a conduta desse vereador, ligado ao grupo politico do Sr. Chagas Freitas, como disse V. Ex.•, constitui, de lato,
Incitamento à greve. E censurável seu procedimento c deve merecer a nossa condenac;ão. Esse rato. como outros, vem, realmente,
demonstrar que há necessidade de um pouco de reflexão, um
pouco de ponderação, não só de parte do Governo, do qual pede
V. Ex.a tolerância c compreensão, mas também de outros seguimentos da nossa sociedade ligados à classe dos trabalhadores ou a
qualquer outro grupo .social V. Ex. a há de verificar, com o conhecimento profundo que tem deste assunto, que a greve só é admitida nos países democráticos, porquanto, como já tive oportunidade de dizer neste Senado, no mundo inteiro a greve oscila entre
dois pólos: o delito c o direito. S deU to nos países de estrutura socialista: é direito nos países dcmocró.tlco.s. A greve não pode ser
praticada de qualquer maneira. ~. ao longo da História, o último
apelo, a ultima ratio par:1. tentar solucionar dlssidio que lavra
entre empregados c empregadores, entre trabalhadores e patrões,
sem possib1lldadc de outro desfecho. V. Ex. a há de convir que esta,
realmente, é a tradição histórica; esta é a realidade no tocante
ao sindicalismo. Há poucos dias verlflcou-se umo. greve em São
Paulo, a greve dos motoristas de ónibus, ·greve que se deflagrou
sem nenhuma tento.tiva de negociação, sem nenhum aviso prévio.
Passou-se logo à. greve, a este último apelo, a esta última razão,
criando um problema social multo grave dentro do Estado de
São Paulo. Tenho aqui em mãos, para não dizer que estou !azendo
uma Interpretação pessoal, o editorial da Folha de S. Paulo, de 9
de maio último, onde se lê:
"A greve dos motoristas de ônibus, a par de sua inoportunidade e prejulzos à sociedade paullstana como um
todo, poderia ser expllcada em outra conjuntura. Os motoristas poderiam demonstrar - o que não fizeram, allás
- que a parallsação era o seu último recurso: mas ontem,
a par da paralisação dos transportes coletlvos, toram registrada. depredaçõe• de ônlbus de empresas que •Insistiram em pàr seus carros na rua para transportar a população. E Isso, em qualquer clrcunstâncla, é Intolerável."
Então, V. Ex.a verifica que há excessos de um e de outro lado,
e V. Ex.• apela - como todos nós- para que esses excessos sejam
coibidos. Ora, da parte do Governo V. Ex.a tem encontrado uma
toierància multo grande, Já ouvi, neste Senado, repetidas acusações no Governo pelo !ato de não haver ut1llzado o Decreto-lei
n. 0 1.632, de outubro do ano passado, que define as atlvldades essenciais e proibe as greves nos serviços pUbllcos. Acusou-se o Governo de haver convivido com essa.s greves, aceito essas greves e
tolerado essas greves, agora se pede o cumprimento da lei. O mesmo jà houvl neste ano. Então, Senador Roberto Saturnino. se o
Governo é tolerante, .se o Governo procura deixar à margem a
vloi'!ção da lei, tenta um entendimento dire.to :>assando à negoclnçao e ao diálogo, ele é acusado. Se o Governo, depois de esgotados todos os recursos para a manutenc;ão dn ordem públlca. é
obrigado a fazer dentro da lei, a Intervenção no sindicato, é também acusado de intolerante. Creio que essa ncusac;ão precisa. ser
repensada, porque o Ooverno tem s1do, nestes últimos 50 dlas, pelo
menos, extremamente tolerante, no que se relaciona ao tratamento
dispensado à.s greves em atlvldades fundamentais e essenciais, em
serviços públJcos, e à greve comum que tem ocorrido neste Pais, o
excesso que V. Ex."' denuncia merece a nossa condenação, como
também merecem outros excessos jó. praticndos. Em resumo, con ..
corda com V. Ex.a, como - creio - é o pensamento do Senado
que todos nós procuremos umn forma que permita concllinr os interesses sociais de emprcgndos c empregadores c assegure n paz social ne•te Pais.
O SR. ROBERTO SATURNINO fMDB- RJl -Recebo com
multa satls!açõ.o o npnrtc de V. Ex.n, Senador Aloysio Chaves, que
concorda que ht\ excessos que devem ser condenados, como o caso
que citei, praticado pelo Presidente dn Cfl.mnrn de Nttcról, c con-
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cordn, também, que deve hnvcr tolcrõ.ncln c comprccnsflo por parte
dns nutorldndes. E nproveltnrln pnrn rc.ssnltnr que, cm alguns casos,
essa tolcràncla c essa comprccnsiio niio têrn ocorrido, Senador
Aloyslo Chaves: acho que os limites dessa tolcrãncln c dcs.sn compreensão devem ser bem largos. S óbvio que essa tolcràncln c essa
compreensão, que me retiro, devem partir da autoridade. No cnso
aqui. por exemplo, n autoridade era o prefeito, era um prefeito
do MDB; c ele se comportou dessa tonna. Acho que em alguns outros casos tem havido toleràncln e compreensão c ns greves têm
sido ultrnpassad03; hó. uma sucessão de greves, mas trata-se de
uma !ase que tende n constituir umil resposta, como eu disse, nos
quinze anos de represa.mento. Mas, cm outros casos, tem faltado
essa tolerância e essa compreensão, como por exemplo, no caso
dos professores daqui do Distrito Federal. Ainda hoje li nos Jornais
declarações do Deputado Alvaro Valle, que é da ARENA também;
S. Ex.• dizia que os professores, na verdade, deviam reivindicar
o dobro daquilo que estão reivindicando, tal lol o achatamento
salarial que sofreram nos últimos quinze anos. l!: um ponto de
vista com o qual nem sei se posso comungar, porque confesso que
não analisei a. evolução dos salários dos professores nesses últimos
anos, mas S. Ex.• o D~putado Alvaro Valle é um homem sério, c
se faz urna. afirmação dessas - é um homem llgado ao setor temos que respeitar, no entanto, no caso aqui do Distrito Federal
não houve essa toleràncJa, essa compreensão, houve a ação repressiva do Governo, intervindo nos sindicatos, demitindo professores,
etc. Ê exatamente dessa falta de tolerância, de compreensão, que
estamos aqui reclamando.
O Sr. Humberto: Lucena CMDB - PBl - Permite V. ~::."' um
a pane?
O SR. ROBERTO SATURNINO !MDB - RJ) - Ouço V. Ex.•
O Sr. Humberto Lucena IMDB - PBJ - Gostaria de ressaltar,
no dlscur.so de V. Ex.n, também, a opinião abalizada do Senador
.rarbas Passarinho, Lider do Governo nesta casa, que em seu último artigo no Correio Brazillense acentua que os funcionários
públicos têm sido multo Injustiçados, no que tange aos seus reaJustes salariais, e cita, especialmente, as categorias dos médicos e dos
professores. Assim é o próprio Lider do Governo que vem ao encontro da nossa argumentação.
O SR. ROBERTO SATUKNINO !MDB - RJl - Exalo. Então,
no momento em que isso é reconhecido, que ganha o reconhecimento. tem um consenso, tem uma certa unanimidade, por que
nãó levar ao largo o limite da tolerância, nesses casos? assim,
também, no caso dos metalúrgicos de São Paulo. A distância que
separa a reivindicação dos metalúrgicos do aumento que foi oferecido pelos sindicatos patronais é multo pequena, Senador, c
multo pequena. e pode ser encontrado um denominador comum
entre 63 e 68%, sem nenhuma dificuldade; é uma questão realmente de se querer encontrar, de se ter certa boa vontade, tolerância. e compreensão.
Lamentavelmente as noticias que temos do comportamento do
Governo, das detennlnações do Ministro Mário Henrique Slmonsen,
é de que não se dê mais nenhum tostão, embora os empresários
queiram da.r, esteJam dispostos. Mas, o Sr. Ministro da Fazenda é
lrredutlvel, é lntlexlvel e quer, justamente, pelo que tudo Indica,
provocar o conflito para dar uma correção exemplar sobre os sindicatos mais fortes e mais organizados do Pais. :!: exatamente ai
que temos que insistir nesse ponto: a compreensão, a toleràncla
e o alargamento dos limites são Indispensáveis para que a Nação
supere essa. erupção de greves que, como eu disse, quase todas estão
baseadas cm reivindicações multo justas e representam o resultado de quinze anos de represamento dessas reivindicações.
Eram as observações que eu queria fazer, citando, Sr. Presidente - e ressaltando, ao fim do meu discurso - o exemplo do
Prefeito de Nlteról, Sr. Moreira Franco, que com tolerância e compreensão resolveu, em 24 horas, a greve dos funcionários daquela
Prefeitura. (Multo bem!)
COMPARECEM MAIS OS S.RS. SENADORES:

José Oulomard - Aloyslo Chaves - Jarbas Passarinho - Henrique de La Rocque - Alberto Silva - Agenor Maria - Jessé
Freire - Cunha Lima - Lulz Cavalcante - Passos Porto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - João
Calmon - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnlno - Itamar Franco - Murllo Badaró - Tancredo Neves /Lázaro Barboza - Mendes Canale - Pedro Pedrosslan - José
Rlcha - Leite Chaves - Evelázlo VIeira - Lenolr Vargas
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE !Lulz Vlanal - Está linda a hora do
Expediente.
Passa-se b.
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votnçüo, cm turno único, do Requerimento n. 0 114, de
1070, do Senador Murlio Badaró, solicitando o dcsarqulva-
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menta do Projeto de Lei do Senado n.o O, de 1978, do Se~
nndor Vnsconcclos Torres, que altera a denominação du
cntcgorln profissional ocupada pelo Técnico de Admlnls-

trnçU.o.
Em votnçúo o requerimento.

Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanr.ccr sentados. IPausn.l
Aprovado.
O projeto será. dcsarqulvado.
O SR. PRESIDENTE !Lulz Vlanal - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 117, de
1079, do Senador Lourlval Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senhor Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, por ocasião do Dia do Trabalhador.
Em votação.
Tem a palnvra o nobre Senador Humberto Lucena..
O SR. IIU~ffiERTO LUCENA !MDB - PB. Para encaminhar a
votação.l - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Longe de nós tomar qualquer Inlclntivn que venha impedir

a transcrição, nos nossos Anais, do pronunciamento que o senhor
Presidente João Baptista Figueiredo fez à Nação a 1.0 de maio
próximo-passado, por ocasião do Dia dos Trabalhadores. Entretanto, a nós do Movimento Democrático Brnslleiro cabe, neste encaminhamento de votação, fazer ligeiras considerações a respeito
do mesmo, para efeito de registrar a nossa posição quanto a alguns
pontos que nos parecem fundamentais.
Em primeiro lugar, entendemos que, no combate à inflação, o
Governo vem adotandO medidas que, ao nosso ver, são meramente
repetitivas de gestões anteriores - de 1964 a esta parte - e que
já toram aqui anallsadas com maior profundidade por vários colegas de bancada, entre os quais o nobre Senador Roberto saturnino.

Uma delas, Sr. Presidente, é a preocupação com o corte nos
gastos publicas, destinados à cobertura de despesas de Investimentos constantes do Orçamento da União, referida no discurso presidencial. Mas, ainda hll pouco a Nação assistiu, estarrecida, à aprovação de projeto de lei do Senhor Presidente da República, que
somente para a Instalação da Secretaria de Comunicação SOcial,
a nível de Ministério, autorizou a abertura de um crédito da ordem
de cem mllhões de cruzeiros.
Não se pode encontrar uma expllcação razoável para esse procedimento, no momento em que o Governo anuncia austeridade nas
despesas governamentais.
De outra parte, nas recentes providências adotadas no último
"pacote econômico", para n o.doção de novo processo de corttrolc
da inflação, registramos que ••o Governo procurou diminuir a pressão dos compradores sobre as lojas''. através da llmitação em 30%
do aumento dos preços das vendas a prestação. Entretanto, não
foram, ao mesmo tempo, contempladas restrições b.s financeiras,
que continuaram a sua agiotagem, abertamente, no crédito direto
ao consumidor.
Enquanto Isso, Sua Excelência o Senhor Presidente da &epúbllca, no seu discurso, em vez de anunciar medidas mais severas
que fossem até ao próprio tabelamento dos juros, de vez que tem
competência para Isso, através do Conselho Monetário Nacional,
limita-se a dizer:
uDo setor financeiro espero pelo menos a redução dn
taxa de juros - elctivamente, sem subtcr!úglos ou nrtlflclos. No Interesse das próprias Instituições llnancelras, não
deve crlstallzar-se, na mente do público, a impressão de que
o custo do dinheiro possa ser usado como instrumento de

cxp\ornção."

Oro., Sr. Presidente, o natural era que o Oovemo marchasse,
desde logo, para uma limitação das taxas de juros, de tal sorte que
evitasse o encarecimento do custo do dinheiro, que é um dos principais fatores do recrudescimento do processo intlnctonárlo, como
também o é o desvio nn nplicnção dos empréstimos ngropecuó.rios
c dos recursos derivados dos incentivos flscnls que nem sempre súo
aplicados nas suns verdadeiras flnnllda.des c não encontram, por
parte do Governo, através dns Instituições competentes, o empenho
mnlor no sentido de uma cfctlvn tlscallznçiio.
Mnls adiante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lui outros aspectos que devem ser ~allcntndos no pronunciamento do Senhor Presidente dn República.
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r~xcclt~ncla:

"Continuarei, contudo, a buscar a unlf!ca~~ão do salário
mínimo, em todo o pais, ainda cm meu governo."
Saudamos esta atlrmação, porque velo ao encontro daquilo que
o Movimento Dcmocrâtlco Brasileiro tem defendido na sua pregaçáo, dentro e rara do Congresso Nacional.
Esperamos que, cm pouco tempo, na linha de tantos discursos
que aqui tCm sido leitos c até de projeto:; que cstü.o tramitando
nesta Casa do Congresso Nacional, o salário mínimo seja, realmente, um só em todo o País, como fórmula mais adequada de
j ustlça social.
Por outro lado, S. Ex.n também salienta que:
respeitada a prioridade de não realimentar a inflação,
pedi aos ministros do Trabalho, da Fazenda c do PJanejamento, que continuem a procurar fórmulas para uma
nova política salarial."
Isto por si só já dó. para entender que o Presidente da ~pú
blica condena a atual politica salarial, que acaba de ser, aqul, em
hrllhantes palavras, analisada pela nobre Senador Henrique Santlllo.
Sua Excelência promete uma nova política salarial. Desejamos
.que ela não tarde, para que possamos, através dela, conseguir
uma maior participação de todos os brasUelros no desenvolvimento
nacional, não só por intermédio de novos reajustes, como também
·- como aceita Sua Excelência - com a participação dos empregados nos lucros das empresas, uma norma constitucional que
npesar de vigente desde 1946, até hoje ainda não rol devidamente
regulamentada por lei ordinária. Eu, inclusive, tenho um projeto
nesse sentido, arquivado na Cã.mara dos Deputados, que já estou
rcaprcsentando ao Senado Federal, para reacender o debate em
torno dessa momentosa questão. Nesse projeto estabeleço, Sr. Presidente, que toda empresa que e!etlvamente distribuir lucros aos
seus empregados, rtcarã dispensada de contribuir para o Plano de
Integração Social, que é um sucedânea da participação dos cmpregados nos lucros das empresas, embora, do ponto de vista econômlco, não encontre justlticação, pois enquanto na participação
dos lucros sâ recebem a sua quota aqueles que realmente participaram de uma empresa que teve uma boa rentabilidade econõmlca,
no caso do PIS, pelo contrário, há uma cobrança sobre o !aturamenta e portanto, multas empresas que se encontram em sérias
dificuldndes tinancelrns são obrigadns a contribuir.
Por tlrn, uma Ultima passagem que desejo salientar no discurso
prcsidenc!n.l. é quando o Sr. General João Baptista Figueiredo se
refere à Consolidação das Leis do Trabalho, admitindo que está
"dcsatuallzada, necessitada de modernização corajosa, para refletir a nova situação social que hoje vivemos".
Dl'l Sua Excelência:
Ao assumir o governo, encontrei o anteprojeto da novn
CLT, leito na ndmlnlstraçüo Gelsel. Não é um projeto !lna!, mas um ponto de partida, para exame c discussão.
Assim, n pnrtlr de hoje, o Mlnlstérlo do Trnbnlho lnlclará a distribuição do texto, para receber sugestões, criticas, emendas e, en!lm, a colaboração de todos os Interessados em relações armõnicas entre empregadores c empregados.
Com essas contribuições, o grupo de trabalho encarregado da revisão da CLT poderá preparar o projeto dctlnttlvo, que espero poder enviar ao Congresso Nacional, n.lndn.
em 1970.
Acho que o Scnhol' Pl'CS!dente da República !ol b(l.'ltnnte ti·
rnldo, porque não encaminhou de log:o n m~nsngem, com o projeto
da nova CLT no Congresso Nnclonal. Sua Excelência quis esperar
aindn ulgum' tempo c anuncia que talvez até o nnnl de 1979 o
t~nvlnrá para o exame dos Srs. Parlamentares.
Neste particular, desejo rnzer um npelo parn que Sun Excelência, o Senhor Prcstdcnte dn República, trate do assunto com íl
malar urp;l!ncla, pois nesse nntcprojeto da CLT, como tlvem~s
oportunidnde de vcrlficnr de suu leitura, há vúrtas nlternções, na.o
soment(' no que tan~e à lei de greve, que, de t.fw Injusta qut• c,
d1• t.üo de!n.•mcla qut• está no tempo, passa n sofrer alp;umus modificações substanciais, mas tnmbt>m, Sr. Presidente, quanto a outros
li1tercsscs dos trabalhadores brasileiros, ent-re n.s quais aquela que
vai uo encontro tambúm de uma proposlçüo de mlnh;t autoria qut•
"lsentt\ o s:tlúrio minlmo da cuntrlbul<:úo du Prt•vidêncln Social".
Com estas pniavra.'i, Sr. pr,•sldcnlt!. dt•se.lo esclan•ct•r como o
Movl!tiL'Ilto Dt~mocrútico Brasllt'lro <~ncar<t o dl.'ir.llnio presldt•ncial,
c~uja ln.'ierç:"to nos An•ds t! objt'to dt• apreclnçúo pelo St•nado F't•~
dt~r:Ll.
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o sn.. PrU~SII>EN'fE fAlexandre Costa J - Em votaçfw o rc~
querlmento.
o Sr. Jaisun Barreto fMDB - SC! - Sr. Prc~ldcntc, peço a
palavra.
O Slt. PRESIDENTE f Alexandre CostaJ - Concedo a palavra
ao nobre Senador Jn.lson Barreto, para encaminhar a votação.
O SR. JAJSON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO ·
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr, José Lins !ARENA - CEJ - Sr, Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal - Concedo n palavra
ao nobre Senador José Ltns, para encaminhar a votação.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
TREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE,

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BAJ - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar votação.
O SR. !'RESIDENTE !Alexandre Costal -Advirto o nobre Lider de que eu inadvertidamente dei a palavra ao nobre Senador
por Santa Catarina. Em encaminhamento de votação fala um orador por bancada, mas, como cedi, darei a palavra a V. Ex.11
O SR, LOMANTO J(JNJOR !A~ENA - BA. Para encaminhar
votação.) - Sr. Prestdente, Srs. Senadores, o documento que ora
está sendo examinado, de que se pede a transcrição nos Anais desta Casa, sem dúvida espelha a seriedade, o equllibrio e sobretudo
o estado de alma de um homem que tem sobre si as responsabUidades da dlreção de um grande Pais - que não é uma Canaã mas um Pais cheio de problemas multo sérios que precisam ser
enfrentados com destemor c espirita público.
o discurso do Presidente João Baptista Figueiredo revela a
sua profunda preocupação com as dl!lculdades do momento que
vivemos, Ele não esconde nada c se dirige a todos os segmentos
da sociedade brasileira, reconhecendo e proclamando no seu discurso as dificuldades que estão vivendo aqueles que são responsáveis pela !orça de trabalho. Ele compreende que ê Imperativo que
se promovam urgentes providências no sentido de assegurar ao
trabalhador uma remuneração mais condigna, retr1bulndo o fruto
do seu trabalho. Ele diz que o salário minimo que pôde atribuir ou
o percentual que pôde conceder não é aquele que, r~alrnente, Sun
Excelência desejnrla que tosse, e reconhece que nao atende as
aspirações e as neces~idades da classe operária. Mas, ln~elizmentc,
era o que a conjuntura econõmlca pennltia. Sua Excclencla dlsse
ainda que continuará buscando e que promover:i esta providência
que não é wna aspiração apenas de uma agremiação politica, mas
que acredita que representa o pensamento de toda esta Casa, j_ll.,
aqui, qunntas vezes, manifestado por P~rlamc~tarcs da Op?slçno
e do Governo, que é a uniflcação do salarlo mmlmo, na P,tu.."i.
O Senhor Presidente também exorta, também apela p~ra as
classes empresariais no sentido ele uma melhor compreel]sao, de
um melhor entendimento para que haja umn retrlbuiçao mnts
condigna do capital para a força do trabalho. O P:esldentc se revela um homem ponderado, prudente, e Sua Excelência, mesmo, dá
o testemunho, no Inicio do seu pronunc:tamento, de que conhece
multo bem as aspirações dos trabalhadores da cir.Iade e do campo,
por ter por ela passado e saber como ê dura n vida do pobre, do
órfão, do desempregado.
o Presidente reconhece que n CL1' necesslta de ~ma re!ormulaçüo e de umn certa maneira lnO\'n, porqut!, ao lnvcs de mandar para o Congresso Nacional uma Mensagem paro. aqui ser debatida pelas representantes do povo, delxn o nsstmto ao exame
de todas as clnsscs· ele quer ouvir n oplnliíü cte todos os selares
dn nossa sociedade 'pnra que esta novn legi.Slaçilo re!llta a aspiração nacional, E nós act·cdltamos que, ainda este ano. o Congresso
possa analisar e reformular a CLT, pnr~ que esta tenha um sentido mais justo e atenda melhor ns a.splr.:\ções dos trabalhadores.

o Presidente faln sobre um assunto que me preocupa d11sde
os primórdios da mlnhu vida públlca, reconhecendo n torça d~ lraIJnlho como n expressão mnlor da. formação da cmprf!sa, c e preciso que n ela se dê a retribuição devida de ucordo com o capital
ganho, compreendendo que sem essn força de tl'abnlho n rlqucZ;l
não adviria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupo-me - ~~sta l• :.~ma velha prcocupac;üo, j:\ texto constltuctonnl. jú fazendo pnrtc de nossa
CunsUtulçüo - com a participação dos trabalhad\lrt'S no~• lur;ro:i
das emprcsa.s: nüo sei cama ainda não se encontrou uma fórmulrt
pnra l:ito, porque ela C um Instrumento justo. SP. o capital estu
senrlo remunerado, se n cmpri·.Stl l'Sl:'l. auft~rimlo lucros, as que nela
trabalham ch•vt•m participar, nüo sô em rormn. dt~ salário, mns, sobrl'tudo, r.om umu n~muncraçi"to pl'ia sua produtlvldadt•, pelos lucrus
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csrorços, li: preciso que se encontre, pnrn regulamentação desta
participação nos lucros pelos trabalhadores, umn fórmula que as!'iegurc no trnbnlhndor - àquele que contribui, repito, com a lm~
portante Corça de enriquecimento, que é o trabalho - n parllclpaçào na própria prosperidade dn empresa.
Há um traço até de humildade na Mensagem Presldenclnl nos
trnbnlhndores, quando o Senhor Presidente dn República, no encerrar o.s suns pnlnvr:.~s, pede n conrtnnça do povo. E niio poderia
ser outra a sua exortação no povo, pedindo-lhe a sua connnnçn.
O administrador, o politico, sobretudo o Chefe de Estado, precisa dessa contlança. porque sem ela é multo difícil o exercício
da che!ln e da llder~nça.
E mais do que n contlançn, Sua Excelência pede ajuda, numa
demonstração de que precisa governar com o povo, c sem a suo.
ajuda I.sso será. .impossível.
"Contiança- diz o Presidente -, pois o Governo precisa ter o respaldo do povo para conduzir o Pais, sem sobressaltos nem recuos, à paz da rnmílla brasllclra. dentro
da justiça social, sob regime democrático, para o progresso
que merecemos."
E o Presidente continua, pedindo ajuda em rormn de compreensão, compreensão c patriotismo, e Sun. Excelência não pede apenas à ARENA, meus queridos companheiros do MDB.
Sua Excelência conclui com uma frase que é uma exortação à
conclllação nacional, que e um apelo no diálogo, ao entendimento,
à compreensão, parn que possamos vencer as tcrrivels dificuldade~
que o Pais atravessa, c que não são pr!vllêglos que se circunscrevem a nossa trontelra, mas são, sem dúvida al~uma, dificuldades
que atingem todos os sctorcs da Humanidade.
E claro que Sua Excelência pede sacrlficlo, mas Sua Excelência tambêm prevê c antcvé dias de progresso e de prullpcrldndc
pam nossa Pátria.
S. Ex.n termina o discurso, a saudação, n sua mensagem
nos trabalhadores. conclamando a todos com umn rt·a.se que, sem
dúvida alguma slgnl!!cn demonstrar n necessidade c, realmente,
o Presidente estã. convencido de que para conduzir n Nação aos
seus grandes destinos, é preciso que haja n participação de todos.
Conclui Sua Excelência dizendo que: "para chegarmos lá, o
BrasU pede c espera ,\ união de todos". E diz multo bem. Sua Excelência não se restringe n que o Governo pede a união de todos,
mas este é um Imperativo da consc!Cncln nacional. Ainda agora.,
vindo da minha região, cm cantata com as populaçõE-s do campo,
das minhas cidades, .cidades que visitei neste tlm de semnnn, senti
este anseio, ouvi constantemente estas exortações: e preciso que o
povo brnsllelro se una: é preciso que os homens, sobretudo os ho~
mens responsáveis pelos destinos do Pais - e ele se reteria a nó~.
que temos n representação popular, que temos a responsnbllldndl•
de conduzir os destinos - de preparar bons leis, para que o Pais
possa, realmente, enfrentar e superar as suas dlt1culdadcs.
Terminando, Sr. Presidente, c ngrndcccndo a tolerância de Vossa Excelõncla concedendo-me n palavra, no encaminhar a votação
deste requerimento, eu gostaria ~nmbém de aduzir n ('Stc apelo que
o Presidente Caz c acredito que este apelo, como cu disse de Inicio,
é o Brns11 que Caz, nós precisamos rnzer esse grande encontro, esse
grande pacto nncionnl, porque os partidos passam, os homens passam, mas o que realmente é eterno é a Nnçõ.o, c esta precisa da
nossa colaboração para que atinja os seus destinos gloriosos.
Ern o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 1Multo bem! I
~ão

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal o requerimento,

Continua em votn-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como
.se nchnm. fPausa.)
Aprovado.
Será. teltn n transcrição.

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
••Trabnlho.dorcs e trabalhadoras:
Passados os primeiros 45 dias do meu governo, posso dlzc'r a
-cada trabalhador brasileiro que vosso presidente núo esqueceu os
compromissos do candidato. Esteja ccrtn n Nnçilo de que, nos seis
anos il nossa !rente, havere! de cumpri-los todos.
Ass!m Deus me aj udc.
Assim me ajude, tnmbóm, a comprecn:->üo, o patriotismo L' a
cooperação dos brasileiros. Pois o progl"csso matcrlul, almejado
por todos, só acontecerá nn paz soclnl, hnl"monlzadus as ll.splraçõcs dos vários grupos da sociedade, com perseverançn, rc:spclto
reciproco c boa vontade .

.

.

1\tnio de 19711

Conhl'ÇO multo bem a.o; aspiraçõe:-; dos trabalhadores da cidade
do cumpo. SC>i - por ter por ela pas:-;ado, com minha t':.unillu como e dura a vida do pobre, do órfúo, do desempregado, u quem
faltam tudo e t.odo.s. S1d como é dlfir.ll juntar prlv:t<;ÕP:i para delas
tirar recursos.
Bem compreendo, pm· ls~o. a veemência dos que brndam contra as dltlculdade.s t• a Impaciência dnquel!~.s quC> desejam solucionar tudo, nqui c agora.
O que nos cumpre rnzcr, entn•tnnto, é encontrar caminhos
sólidos para a concrctlznçiw dns nsplraçõe~ soci:lls. Precisamos
resistir ils soluções falsas ou demagógicas, que só agravam a Inflação c acabam reduzindo a oterta de empregos.
Todos os brasileiros sabem que atravessamos uma época par~
tlcularmcntc dltícll da vida nacional. Nos primeiros meses deste
ano, em especial cm março, a Inflação voltou a dlspal'UI'. Não há
justificação tócnlca para o fato. Só que, como toda n gente cspe~
ravn que a lntlação subisse. ela subiu mais do que o razoável.
Seja o que Cor, o governo agiu prontamente para. resfriar n
econOmia c dctcndcr o consumidor. Procuramos diminuir a prcs~
são dos compradores sobre as lojas. Para que, havendo menos
solicitações de crédito, os juros possam baixar.
Restringimos o ncc.sso dns empresas estatais c privadas no
crCdlto externo, para não al{ravar o cndivld~.mento do Bmsll.
Voltamos a controlar os preços dos produtos antes llbcrndos.
Cortamos os gastos do governo federal.
Procuramos, enfim, distribuir o peso do combate U lnflaç:i.o
entre todos, livrando, tanto quando possível. os a~salarladus.
Decorridas menos de duas .'icmnnas, já temos resultados. Modestos, Inicialmente, ~amo cm de espl'rnr. Mas na cllreç:i.o certa
O índice de abril, embora ainda alto, ser:i. infcri::u· no de
março. Esperamos todos, para o bcm da ramilla brasileira, que
cont!nuc a baixar.
Entretanto, o jogo apenas começou. A partida não está 1~anhn.
Para vencermos - e quando digo vencermos, quero dizer todos os bra.o;llclros ·- ainda falta multo esforço c sacrlficlo. Tareta de todos, cada setor, cada individuo é convocado a dela par~
tlcipar com entusiasmo c otlmlsmo.
Do setor rtnancclro, espero pelo menos a reduçüo da taxa de
juros - e!etlvamente, sem subterfúgios ou artiricíos. No interesse
das próprias Instituições financeiras, n:.lo deve crlstallzar-.se, na
mente do público, a impressão de que o custo do dinJ1clro possa
.ser usado como Instrumento de exploração.
Da indústria e do comêrclo, espero o controle dos custos, a
melhoria dn produtividade, t\ llmltaçáo das mar~ens de lucros, a
menor pressão sobre os compradores. Precisamos ter no merendo
artigos mais simples e mal" OOratos, sem prcjuizo da funcionalidade, c sem forçar o nos3o povo n um consumismo desenfreado
c perdulário.
Hoje, as famíllas são lndu?.ldas a comprar mais c mais.
Frcqücntcmcntc, além de suas necessidades, tora de suas posses.
O govcl"no não pret.cnde desestimular as atlvldndcs cconâmlcas,
nem prcj udlcar n melhoria do padrão de vida do povo. Mas não
pode assistir lnermr. o espetúculo de preços, custos e encargos cm
níveis da usura mals cruel.
Oa ngropccuãrla, espero n produção de aUmentos mais abundantes, como meio de aj udo.r a derrubar a Inflação e a melhorar
nossas exportações. Mais gente encontrMdo no trabalho da terra
n realização que a cidade grande já não pode dar.
Dos trabalhadores, espero n participação dedicada c cnloa·asn
nesse cstorço. Se os brasileiros todos nüo se engajarem nu luta
contra a lnClaçõ.o, serô. praticamente Impossível ganhá-la. A Jnrtnção, e preciso repetir c lembrar, e sempre pior pnm os assnlarln~
dos, do que para as empresas ou os que vivem d1~ rendas.
conseqüentemente, aumentos salariais acima dn taxa de ln~
flaçfi.o podem parecer coisa hon, no primeiro momento. Entretanto, na medida cm que se j:tencrnllzarem, os prlnclpai'J prejudicados serão os próprios trnbalhndorcs.
Foi por Isso mesmo, que ndotnmos este ano um rca.Ju.stamento
ti~ apenas 45,4~:. para o snlô.rio mlnlmo, nas úrcn•., mais dc.srn·
volvidas. Esse era o máximo que podea·ia ser concedido, :;cm agruvar alndn mais as pressões lnt!nclonn.rla.s.
conLinunrel, contudo, a buscar a untrlcaçiw do salúrlo minimo, cm todo o pais, cdnda cm meu ~.:overno.
'
Por Isso, rc~pcltudn a prlnrldadc de nào rt~allmentar n inflaçüo, pedi no~ ministros do Trabalho, da l''azenda c do Plant•jamento, que continuem n procurar fUnnulas para uma nova poliUc:a salarial.
L'

Tt•n;a-teir:t H Hli!i

E11U•ndo qnt· a p:q.:a <lo trabalho clt<Vt• ,•wr Jn.'ilrumt·nt. 1J dt:
t•stintulo ia as..-;JcluHiadt~. ü produl!vldad•~. c, prtnclpalmt•ntl·. a m~>~
llwr:a da cllst.rlhuh;üo ela n~ncla. naclon~d. ,\crt•clltu que o preceito ccmstltuclrmal da partlclpac;ao dos trabalhadort•s nos lucro.~
das t·mpresns dPva s~:r posto em pnltlcrL, lnclu:iive como mt!ln dt·
lnc(•ntlvar a unidade de lnterc.s.scs entre os donos do capital •· os
trabalhadores que lhe düo vida c :"u1lmo.
Sei. tarnbl!m, que a Consolidaç!io da.-; Leis do Trabalho -- a
nos:m CLT - cstú desatunllzada, necc.ssltada de modernização
curnjo:Hl, para refletir a nov:t sltuac;ào social que hoje vivemos.

Ao assumir o governo, encontrei o antcprojcto da nova CLT,
feito na administração Oclscl. Não ê um projeto rlnal, mas um
ponto de partida, para exame c discussão.
A:.;.~Jm, n partir de hoje, o Ministério do Trabalho lnlclarã a
dlstrlbulçiw do texto, para receber sugestões, criticas emendas
e, _enfim, a colaboração de todos os Interessados cm rcÚ1çõcs hur~
monlcas entre empregadores c empregados,
Com essas contribuições, o grupo de trabalho encarregado
da revisão da CLT poderá preparar o projeto definitivo, que espero poder cnvlnr ao Congresso Nacional, ainda em 1070.
Trabalhadores c trabalhadoras:
_ Bem sei quantas promessas já vos !oram feitas. E quantas
nao puderam ser concretizadas cm ratos e realizações.
De mim, direi apenas que !alo com franqueza c ajo com determinação,
Sou homem da ponderação c da prudência. Mas não hesitarei
cm aplicar as leis existentes, diante de situações que ameacem a
Lranqüllldade da ramilla brasileira, ou possam conduzir a desordem social. A principal característica do estado de direito demo~
crátlco é o respeito de todos a lei.
Du mesma rorma, considero elltlstns as reivindicações de grupos que dispõe~ de !arte poder de pr_essão. D:iso porque só podem
ser atendidas a custa de mais lnrlaçao, E, sobret.udo, à custa de
desemprego dos trabalhadores de renda mais baixa e sem a mesma
Corça de representação.
Porque cumpro o que prometo, não prometo milagres. Comd
prioridade número ~m - não do governo, mas do Brasil, temos
de dominar a in!laçao. Isso haveremos de razcr.
Peço portanto, n vossa. con!lança.. E a vossa. ajuda.
Con!lança, pais o governo precisa ter a respaldo do povo.
Para cond uzlr o pais, sem sobressaltos nem recuos, a paz da tnmilin brasileira, dentro da justiça social, sob regime democrático, para o progresso que merecemos.
Ajuda, sob a !arma de compreensão e patriotismo. Juntos chegaremos bem no nosso destino.
Alêm do sacri!lcio, vejo dias luminosos de esperança e de paz.
Para checarmos Iii., o Brasil pede e espera a união de todos,
Multo obrigado ...
O SR. PRESIDENTE <Alexandre Costal -Item 3:
Discussão, cm turno Unlco, do Projeto de Lei da Câmara
n, 0 15, de 1977 1n.o 741172, na Casa de origem 1, que acresce
a nlinea j ao art, 3,0 da Lei n, 0 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, que "regula o direito de representação c o processo de rcsponsabllldnde admlnlstratlvn civil c penal, nos
casos de abuso de autoridade", tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 92. de 1979. da Coml.ssão:
- de Conl'!tltuição e Justiça.
Sobre n mesa, requerimento que vnl ser Ilda pelo Sr. 1. 0 -Sccretúrlo.
R lido c aprovada o scoutntc

Rt:QUERIMENTO N." 129, OE W79
Nos termos do nrt. 310, nlincn "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento dn dlscussilo do Projeto de Lei do Senado n. 0 15,
de l!l77, a nm de ser !cita na !iessão de 24 do corrente,
Sala dns Sessões, 7 de mala de 1079. - Moncyr D11Jin,
O SU, l 11tESIDENTE I Alexandre Co:;Lal -Face ii. deliberação
do Plem\rlo, n matéria !ierLi. retirada dn Ordem do Dia c scrl~
~lpt·ccinda nn sessão ordini\rln n realizar-se no dln 24 de mnlo do
corrente.
O Slt, l1 IWSJDENTE I Alexandre Costn I - Item ·I:
DlscussilO, cm turno único, elo Projeto ele Lei da Cúmnm n.u 50, ele 1077 ln.u 2.621176, na Cnsa de orl~-teml,
que acrcsct~nla pnrúgraro no art. •J.U ela Lei n,o I .000, de

d~· !'t·Vt~l't'!l'O dt· l:J:tO. qw· t·•;talJt'lt•et• ltorma:> para a conCI'.~súo eh· :t.'islsti•ncia JUdldúrla aos IWCt~sslt;~do:-;, tendo

:i

PAH.ECER 1•':\VORAVI!:L, sob n.O !JS, df'

1!17~.

da Co-

rnls:-;úo:

-

de Constituh;:lo

~~

Justiça.

Em dl:;cus.~~w.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer u.so da palavra.
vou encerrar a discussão. tPau:;a.l
Em votação.
O ~r. Moacyr Dalla IARENA - ES 1 - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem,
O Slt, PltESJDENTE tAiexandrc Costal -Concedo a palavra,
pela ordem, ao nobre Senador Moacyr Dalln.
O SR. ~IOACYR OALLA <ARENA - ESJ - Pela ordom. Sem
revisão do orador. I - Sr. Presidente, a. Liderança da Maioria, vai
votar a favor do presente projeto, mas solicita n nobre Comlssão
de Redncãn Flnnl, a substltulcão da locução "Carteira Profissional" pela "Carteira de Trabalho c Previdência Social", lnstltuída
por substituição do art. 1.0 , do Decreto-lei n. 0 926, de 10 de outubro de 1969.

O SR. PRESIDENTE 1Alexandre costa 1 - Em votação o projeto.
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçam como se
acham. tPausa.J
Aprovado.
O projeto vat à Comissão de Redação.
t o seguinte o projeto aprovado

PROJETO OE LEI OA CMIARA N." 50, OE 1977
(N.11 2.621~8176, na Ca~a de origem)

Acrescenta parágrafo ao art. 4,0 da Lei n, 0 1.060, de
5 de fevereiro de 1950, que estabelece nonna.s para a con-

cessão de assistência judiciária aCho neces~itados.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 4.0 da Lei n. 0 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
passa a vigorar acrescido do seguinte parâgrara:
"Art, 4. 0

o

§

1.0 . ' ' . ' . ' . ' ... ' ' . ' ' ' ... ' . ' ' ' .. ' ... ' . ' . ' . ' . ' . ' ..

~

::!.0 ' ... ' ' • ' ' ' .. '. ' ....• ' ' .• ' •.•. ' .•.••• ' ' • ' .... ' .. ' .

§ 3.0 A apresentação da Carteira Profissional devidamente legall~ada. ande o Juiz veritlca.rti. a necessidade da
parte, substituir:\ os att:sta.dos exigidos nos U 1.0 e 2.0
deste artigo,"
Art. 2.0 Esta lei entrari cm vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. !'ltESIOESTE <.~lexandro Costa) -Item 5:
Discussão, em turno único (apreciação preliminar dn
jurldlcldadc, nos termos do art. 2!l6 do Regimenta Interno)
do Projeto de Lei da Câmara n. 0 14, de 1977 (n.0 361/75,
na Casa de origeml, que altera a rcdnção do art. 706 do
Código de Processo Civil, tendo
P.~RECER, sob n. 0 90, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela .lnjurldlcidade.
Em discussão o projeto, quanto à. jurldlcidnde. íPnusa.J
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. IPausa.J
Rejeitado.
A matêrln vai no Arquivo, feita n devida comunicação à
Ct\mnra dos Deputados.
E o scyui11tc o woJcto rejeitado
l'ltoJE1'0

ot: Lt:l [),\ C.\MARA N." H, Ot: 1977

cs.o 36l·ll/75, n:L CtLsa de oriJ:Cm)

Altcrn a

red~lt;âo

do ut. 706 do Cittlii:'O de

I~rocesso

Civil.

O Congrc&'iO Nnclonnl circretn:

Art. 1. 0 Dé .. ~e no nrt. 'iOG do Códlr.o de Processo Civil tLcl
n.u 5 HOU, 11c 11 de jundro de 1973, com as moditlcnções Introdu·

Tcrç:~~fcirn

1470

Uli\ltlO UO COSGitESSO 1'1\CION;\I,

zldn.s pela Lei n.u 5.9:?5, de 1. 11 de Olltubro de 1!1731, a sc~~ulntt·

rcdnção:
''Art. 706.

O JcJloclro público .scrú livremente e.sco-

lhldo pelo credor, quando não houver lcl\orlro judicial.''
Art. 2.0 Estn ld en trn cm vlg:or na data de .sun publlcruiiio

Art. 3. 0

Revogam-se ns disposições cm contr:irlo.

O Slt. PRESIDENTE tAlcxandrc Costal -- Item 6:
Discussão cm turno Unlco, do Projct.o de DcCI'Cto Lt•·

glslatlvo n.o 6, de 1978 ln.O 121/78, nn Ciunarn dos Deputndo:il, que aprova os textos dos Protocolos Adicionais
n.Os 1, 2, 3 c 4, que modificam a convenção pn.ra unificação de certas regras relativas n.o transporte nérco Internacional, concluída cm Varsóvia. a 12 de outubro dt:o 1929,
c emendada pelo Protocolo celebrado nn Haia cm 28 de
setembro de 1955, com ns reservas con.stnntes do nrti~o X
do Protocolo n,o 2, do artigo XI, par:i.~rafo 1.0 , nlinen b,
do Protocolo n. 0 3 c do :ll'tlgo XXI, pa.rigrafo 1.0 , alínea
h, do Protocolo n.o 4, tendo

PARECERES FAVORAVEIS, sob n."s 134 e 135, de Hl7n.
dns Comissões:
de Jt.elaçõt.~ Exteriores; e
de Transportes, Comunicnçiies c Obras l,úblicas.

-

Em discussão. rPausn.l
Nenhum dos Srs. Scnadorc:3 solicitando a palavrn, declaro encerrada a dl.c;cussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanccrr como
se acham. IPausa.)
Aprovado.
A matéria vai b. Comissão de Redação.

o seguinte o projeto aprovado

Ê

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 6, DE 1978
121-B/78, na Cãmara dos Deputados!
1\prova. os textos dos l'rot.ocolos Adicionais n."s 1, :!,
3 e 4, que modificam a Convençã.o para Unificação de Certas Reg-ras Rclath•as ao Transporte ACreo lnternacitnm1,
concluída em Varsóvia a 12 de outubro de 1929, e emendada pelo I•rotocolo celebrado na Unia em 2K de setembro de
1955, com as reservas constantes do artiJ;tl X do Protocolo
n, 0 :!, do artigo XI, t;; 1. 11, alinca ''b", do l'rotoeolo n. 11 3 c
do artigo :LXI, ~ 1. 11 , alinea "b", do Protocolo n,n ·1.
(N.u

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1, 0 Ficam aprovados os textos dos Protocolos Adicionais
n.OH 1, 2, 3 e 4, que modlflcnm a Convenção pnra a Unlflcnção de
Certas Regrn.s Relativas no Tr:lnsportc Aéreo Internacional, concluída cm Varsóvia, a 12 de outubro de 1929. t! emendada pelo Protocolo celebro.do na Ha.la em 28 de setembro de 1955, com as rcser~
vas con~ta.ntcs do artigo X do Protocolo n. 0 2, do artigo XI, § 1.0 ,
a.linea. b do Protocolo n.o 3 e do artigo XXI, § 1,0 , alínea b, do Protocolo n.O 4,
Art. 2.0

Este Decreto Legislativo entrará cm vigor

da sua pubUcaçiio,
O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal -

na data

Item 7:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Le-

gls1atlvo n.• 26, de 1978 ln." 139/78, na

Câm~ra

dos Depu-

tados), que aprova o texto da Recomcndaçno n. 0 120, sabre higiene no comércio c nos escritórios, adotndn pela

Conferência Internacional do Trabalho, cm 8 de julho de
1964, em sua 48." Sessão, realizada cm Genebra, tendo

PARECERES FAVORAVEIS, sob n."s 129 c 130, de 1070,
das Comissões:

-

de Relações Exteriores i e
de Legi>laçiio Social,
dcclaro~n

encerrada.

Em votnçf1.o.
Os Srs. Senadores que o nprovnm quc!rnm
:Jc achnm. tPausn.)
Aprovado.
A

1

l

m:~térln

vai U Coml.'.isüo de Itednçàu.

conservnr~se

li l

:\lain de 1!17!1

f~ o .~I!(JIIi11l!: o projeto aprovaclo
l'ltO.IETO DE DECRETO LEGISI.,\TIVO N.u :W, I>E 1071!
IS. 11 13!1-U/7K, nu Ci"lnuLra dos Deputados)
Aprova o textu ela ltecorncnd:u,.•flo n," 120 .10ohre lliJ;"iCnt!
no ContCrclo e nos Escriti1rios, adot:ula pela Conrerênci:t
Internacional do Trabalho, em K de julho de 196·1, em sua
4H.11 Sessão, realh:ada. em GenelmL.
O Con~-:"res:w Nacional decreta:
Art. 1.0 t aprovado o texto da Recomendação n.U 120 sobre
Higiene no Comércio e nos Escritórios, ndotndn pcln Conferimcla
Intcrnncionul do Trabalho. em a de Julho de 1964, cm sun 48. 11
Sessüo, realizada cm Genebra.
Art. 2.0 Este Decreto Leglslntlvo entrará em vigor na data
de sua publlcnçflD.
O SR. J•RESIDENTE tAlexandl'c Costal - Está enccrwda a
matéria constante dn Ordem do Dia.
Há oradores lnscrllos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almlr Pinto.
O SR. AL:\IIIt J•ISTO tARENA - CE. Pronuncia o seg-uinte
di~curso. 1 Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em dias ela :mmona passada, tive o ensejo de, cm companhia de
3 Senhores Deputados Federais, acompanhar os dirigentes da Federação dos Ho:ipitals Co Brnsll ate no Gabinete de S. Ex. 11 o Sr.
~11nlstro da Previdência Social, Dr. Jair Soares.
Desejava o Dr. Ln Rôche e seus companheiros de Dirctorla,
C.:urantc a entrevista com o Sr, Ministro, expor a grave situação
porque vem passando o.c; Nosocõmios Nacionais, face o atraso no
pagamento de suas diárias por parte do Ministério da Previdência, ou seja do INAMPS.
Além de.st:l. particularidade, a comissão da Federação dos
Hospitais deseja, ainda. do Senhor Ministro. um aumento dessas
diárias, da ordem de 40';; c mais ::!0';;. parceladamente, 10';~ e 10';;.,
pPrl'azcndo um total de aor;-r, isto dentro de um prazo estipulado
J!l'io Sr. Ministro Jnlr Soares.
Alegaram, na oportunidade, os representantes da Federação
c•ut• a s!tuaçflo dos hospitais brasileiros era simplesmente caótica,
,;rlnclpalnwnte a partir do próximo 1.0 de mala, quando seria lnstituidu pelo Governo Federal o novo salário mínimo. Como se vê,
11
;l nossa entrevista com S. Ex.n o Sr. Ministro foi antes de 1.
ele! mato.
Demonstrar;:tm que, com atraso do pagamento das dlárlas,
a~ravn.do com o aumento previsto do .snlârlo minlmo, a situaçiio
dos hospitais ficaria insuportüvel, face às divida~ que esses nosor.ômios têm para com os seus for'lcccdores e as obrigações sociais
n serem cumpridas, como por exemplo pagamento de pessoal:
médicos, enfermeira-;, atcndentes, serventes, etc.

Solicitou, então, a comissão providencias Imediatas do Sr.
Ministra Jair soares, sob pena da rede hospitalar vir a falência!
Sua Excelência ouviu atentamente as reivindicações que lhe
foram aprcscntada.s, reconhecendo, honestamente, a divida para
com os hospltnl.s ~ o direito que assistia nos diretores dos Hospitais de rclvtndicnrcm o aumento das dlõ.rlas, jâ que lhe havia

sido dito, c ele decerto, sabia que a maior diária paga pelo
INAMPS é de CrS 186,00, correspondente ao Hospital Classe
A. o de melhor nivel assistencial.

o Ministro, não obstante reconhecer como justas ns relvindl·
caC:õcs que lhe foram levadas pelos dirigentes da Federação dos
Hospitais, teve, no entanto, n coragem, de como .sempre, falar
com a sinceridade que lhe é peculiar, afirmando ou melhor, con·
fessnndo nos presentes, aquilo que não poderia esconder: não dis·
por, no momento, de recursos surtclentes paro. o pronto atendimento dos pedidos que lhe eram leitos,
E acrescentou: A Previdência também, tem uma soma enorme
n receber de devedores diversos, que atinge a centenas de bilhões,
c pedia tempo pnrn agir,

Fez sentir nos presentes que estava à frente do Ministério,
apenas hli 45 dlns e, pro.tlcnmcnte, qunsr! nndn tinha reallzndo,
lst.o porque o tempo, que lhe é precitJsisslmo, era todo ele tomado
por muitos que o procuravam para assuntos diversos, privando-o
usslm de exercer, como desejuva e deseja mesmo, n missão nltnrnente honrosa para ele, c que lhe foi confiada p~Jo Pre:'itdcnt.L•
Joüo Baptista f'l~-:"uclredo.

Em discussão. fPnusa.l
Nf.1.0 havendo orndores,

ISI~I::·w

como

Di.sse em rúpldas palavras o seu plano de açUo i\ h'1Jntc do
Ministério dn Prevldêncln e, .'iem de.sejnr qualquer confronto de
pcssous, disHe estar cltmle c consclentt• do tmbnlho que tenl de
t•xccutnr, pura dar uma certa normnlldnd~ aos .servlc:os a cnrgo
elo Importante órJ.;ito Hob n sua r.Hruç;'Lo.

-- ------·------------:\l;aio de 1!17!1
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O Presidente ela Fl!dPraçiio dos Hospitais, com o peso da. rl'sJlún.'iabiUdade de dirigente da Entidade, voltou ft carga: Mn.s, Sr.
Ml,nliitro, e o que diremos nos nossos associados? Dlzcrwlhcs que

s;umos d? Gabinete de V. Ex. 11 com
diz na gula?

~s

mãos abanando, como se

Reconhecemos as dificuldades de V. Ex.11 , mas queríamos
sulr daqui com algo de objcLivo c de bom, para transmitirmos aos
dlrc~orcs de hospitais, a estas horas com lctrns protestadas cm
cartorlos c sem poder exigir um bom trabalho dos runclonárlos
11orquc, cm divida para com eles, não têm esses diretores de hosJlitals autoridade para reclamar, certos de receberem, de pronto,
a resposta: paguem-nos para que possamos cumprir com as nossas
cbriguçõcs.
Diante de tão patético apelo, o Ministro, denotando, cm sua
rJ.'ilonomla, cnnsanço pelo trabalho - mais de convencimento voltava a rcatlrmnr a sua total lncnpncldade rtnnncelrn para o
imediato atendimento do que lhe era solicitado pela Ilustrada
representação da Federação dos Hospitais do Brasil.
Uma particularidade que só agora passarei a revelar:
A presença dos Parlamentares à audiência dos membros da
Federação com o Sr. Ministro da Previdência era apenas uma demonstração de apreço para com a cntldadl;! hospitalar.
Mas à· certa altura da entrevista, e sentindo cu a angUstia
do Sr. Ministro Jair Soares, sem querer mentir, como ele mesmo
dizia, coisa que nunca foi do seu feitio, prometer para !altar art·i.squel-mc cm !alar, pedindo antes a S. Ex.u desculpas por mlnhu
Intromissão numa longa conversa que me parecia, c aos demais
colegas Parlamentares. não chegaria n uma solução pr:itlca e
objetlva.
De um lado, os representantes da Federação das Hospitais so!lcltnndo ao Sr. Ministro da Previdência o pagamento das contas
atra:m.das e mais um aumento das dló.rlas.
De outro lado, o Sr. Ministro da Previdência dizendo dn Impossibilidade de atender âs reivindicações que lhe eram !eltns, por
não dispor de recursos para tal c pedindo tempo para agir.
Arrisquei sugerir uma primeira solução que consistiria no
pagamento em dia, a partir de abrll, das contas hospitalares, com
o escalonamento do pagamento dos atrasados.
A segunda solução seria o pagamento cm dia c mais uma parcela da dívida, de acordo com a escala de pagamentos determinada pela tesouraria do INAMPS.
A terceira e última solução visaria o aumtmto das diárias, no
prazo mínimo de 80 dias c mãxlmo de DO dias.
A primeira opção já estava nos planos do Sr. Ministro Jair
Soares, e S. Ex.n mesmo confessou, não permitir o atrnso, sequer,
de um mCs.
A segunda c terceira opções deixaria o Ministro de dar, de
pronto, uma resposta, porque teria antes de expor o novo estado de
coisas - que se agravaria com o próximo aumento salarial - a
Sua Excelência o Senhor Presidente João Baptista Figueiredo, de
quem é nuxlllar Imediato, para a Previdência Social.
Recebi, então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, telefonema
da Associação Hospitalar do Cearã que, atravês do seu presidente,
pedia que cm, desta tribuna, formulasse um apelo ao Excelentis~hnC" Senhor Presidente da RepllbHca, para vir cm auxilio à rede
hospitalar brnslleira, no momento, cm marcha batida, para um
!ncvltlivcl estado de falência!
Sabemos todos nós que o Ilustre Chefe da Nação esta ciente
de que n medicina curativa. hospitalar c nmbulatorlnl do Bm:sll
estil. 80% sob a responsabilidade do Ministério da Previdência
Social, neste ponto mais Importante - a nosso ver - do que o
próprio Ministério da Suúde.
Com a dimensão atingida por aquele Mlnlstêrio: INPS INAMPS - lAPAS _ Inegavelmente terá que contar com recursos
suficientes para um atendimento racional u quem lhe presta serviços, c cujas bcnerlciadns süo as populações, urbana c rural do
Pais. assistidas com tratamento medico c aposentadoria.
O Sr. Jalson Barreto ! MDB -

SCl -

Permite V, Ex.n um

aparte?

O SR. ALMIIl l'INTO !ARENA -

-----------------------------------------------

CEI -

Pois não.

O Sr. Jnlson 8urreW tMDB- SCl -Presto a maior ntcnçüo

ao discursa ele V. Ex.~~. t•m que abordtt, talvez, um a&.'ilmto c!a
maior rell'vúncla que o Qovt~rno vnl ter de enfrentar nos pro~
xlmo:; anos c solidarizo-me com a preocupaçi'lo de V. Ex. 1\ no
~entldo de que o GoVt'l'llo, n•alnwnte, dL'V!l alocar mais rccur::;os
para o paJtanwnto da rL•dc prlvad;l, Eviclentcmcnte, !:c ext~-:c, tan.l~
bem. 11111:1 autocrítica por parte do sclOl' hospltalal' dl'stc Pt\IS.
'l'alvt·<~ n:w ros!\1' o momL·nto próprio pam t.l'ilzer aqui as (!\stor-
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çõcs, os abueos, os crimes cometidos pela rede hospitu.lar privada,
roubando dinheiro da PrcvldCncla através da aumento dc:meccs·
silrl~ das Internações, do prolongamento, por tempo além do nccessarlo, dos doentes alllntcrnados, do pretenso uso de medicações
que na realidade nüo !oram usadas; essa sêrle de problemas que
J:i foram denunciados, que continuam sendo denunciados, o que
levou a Previdência - veja V. Ex.n que estou a defender a PrevldCncla. - ao drama dr. ter que fiscalizar com malar cuidado
as contas dos nosocômlos. Mas, o que há de sobressair de toda
esta discussão? Tive oportunidade de um debate na Comissão de
Saúde, na Càmara, hil. poucos dias atrás, com o Sr. Ministro Jair
Soares, de maneira rude. Mas, ele me pareceu um excelente democrata: ele entendeu as minhas colocações, de que está na hora.
de S. Ex.n acabar com os fogos de artl!iclo c dcrtnlr, realmente.
uma flloso!ln de politica de sallde que dê rumos detinltlvos à politica nacional de saúde, porque não adianta dar incertas nos
hospitais, não adiantam atitudes outras que entendo, talvez dêem
condições de sustentação a S. Ex.n Esse modelo prlvativlsta de
atendimento médico-hospitalar está condenado no mundo inteiro.
Hã necessidade da Previdência, ela própria, ter um mínimo de
cst,rutura hosp}talar que possa, realmente, de!lnlr uma política de
saude consentanea com as necessidades do País; de acabar com
essas hospitalizações excessivas. Nós precisamos de mais ambulatórios, ~e um quadro médico protlssional tunctonárlo do Estado
- Isso nno desmerece ninguém - com consciência das atlvldades
a exercer. Ê uma engrenagem. é um universo de problemas que
S. Ex", como homem lllcido - que reconheço que é -. haverá de
se debruça! sobre eles ~ procura de soluções de!lnltlvas, porque,
ca.so contrario, a Prcvldencta continuara a ser um saco sem tundas: quanta mais recursos a Nação tnJeta na Previdência mais ela
diluída fica c não melhora a qualldnde. Isso sugeriu l~cluslvc. a
S. Ex.n qu':. ndotasse aquilo que países clvlllzados de regime capltallsta estao, hoje, procurando como fórmula de sair desse impa.sse. A própria publicação da Previdência estã ai a Indicar os
rumos: acab~r com esse sistema de pagamento de unidades de
serviços. Ele e fonte de corrupção, tente de distorções. Dai, termos
que procurar uma saída. A Itália está propondo agora, para a sua
rede hospitalar, pagamento por pessoas e não por unidades de
serviços, que decididamente levam sempre os recursos da Previdência a serem mal utilizados. De modo que parabenizo V. Ex.a e em
outras oportunidades vamos discutir esses problemas todos da
Previdência. Não hã mnls tempo n perder. Temos que encontrar
uma solução defl?ltlva e eu me antecipo - perdoe-me estar dando
um apa~ que e quase um discursa paralelo - à instituição do
scguro-saude, est~tal, universal e compulsória, como fórmula de
permitir a captaçao de recursos da !alxa malar da população que
tem recursos, a fim de que se melhore o atendimento aos nossos
previd_cnciãrios, e o que é pior, uma parcela enorme da população
que nao tem acesso a esses serviços. Meus parabéns a V. Ex."
O SR. ALMJR PINTO !ARENA - CEI - Agradeço a V. Ex.•
o aparte. Na verdade V. Ex.~. como cu, teve conhecimento de que,
num cer~o passado havia aquele abuso nas internações, abuso nns
rnedlcaçoes. Houve, Inclusive, inquéritos: a Previdência sustou Internamentos e deitou uma !lscallzação que achei até enérgica. porque na minha cidade temos um revisor de contas, um médico que
e o superintendente: é mulro rigorosa essa questão de Internamento, de exames complementares. Na verdade, estou com v. Ex. 14
porque eu .sou médico. Não sou do INAMPS nuncá !ai da Previdência Social. Quando a Previdência Social 'chegou, praticamente
me encontrou como Deputado Estadual no Ceara e a constituição
mç proibia, de qualquer maneira, receber qualquer vencimento
alem do que eu tinha direito pelo mandato; mas acompanhei de
perto a assunto. Fui também Presidente do Conselho Re~lonal de
Medicina no Ceara e sempre estou em contacto com a classe médica cearense. O que acontece é que, como achou o Sr. Ministro
Jair soares, houve um gigantismo - digamos assim - da assistência social no Pais. Existe a questão do FUNRURAL: a questão
do INPS: n questão do INA:MPS, Quer dizer,. uma série de problemas que aumentaram em multo os encargos. E o endividamento
e o pior: o endividamento para com a Previdência Social, conforme ele me falou - eu faço aqui as palavras dele - só das
prc!elturns municipais do Pais, apresentava um atraso de 200 bilhões de cruzeiros.
Devo di~er que em Fortaleza vãrlns sugestões j:i !oram dadas
Prcvld&ncla Social para a amortização desta divida das prefeituras municipais. Todos sabemos que hã pr('fclturas ricas e prefeituras pobres, paupérrimas mesmo, que vivem n custa praticnmente do Fundo de Pnrtlclpaçõ.o, Por sinal, um cidadão ló. no
Ceará, o Dr. Américo Barreira, municipalista de quantos anos neste
Brasil, acompanhou umn delegação de prcteltos aqui no Distrito
Federal c apresentou v!\rins sugestões, umn dns qunis poderia .ser
:ldotndn. O pior e nüo receber nada, tlcnr nesse Impasse, porQue
duzentos bilhões de cruzeiros nüo e brinquedo; daria para desafog-ar cm multo. DrL mesma torma que a Prevld~nrta Social se
compromete n pa~ar L'll1 contn.s escalonndns a divida para com
os ho.spltal.s, t'la poLicrln l'eccber das prefeituras também uscalo~
nndalllL'I'atL' aq1wles c!Liblto~ pnra com a Previdl•ncla Soclnl.
i~
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S. Ex.n nos dls.sr aqui - foram palavras dele mesmo
que
não tinha. tido tempo, simplesmente, de conhecer o Ministério.
Naquele dia ele me disse que já havia recebido em seu ):tablnctc

oitenta c duns pessoa:;;; quer dizer, nilo hú tempo para coisa alrtUmn mesmo, tampouco pnrn rncloclnar. Ele quer justamente se
assenhorear do que é, na verdade, o MlnL->térlo da Prcvldêncln, c
tomar todas essas medidas. V. Ex.n disse uma coisa multo certa;

acredito que n Previdência deveria ter um certo patamar de pagamento. Por exemplo, um nssnlnrlndo, o que ganha o snlórlo

minlmo, deve ter tudo de A"rnçn; mas, aqueles que g:nnhnm até

, I
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um determinado teta c aqueles outros que sflo, inclusive, os patrões, receberem justamente a mesma assistência que ó dada ao
assalariado, não C possível. Pelo que cu pude apreender, C este
o ponto de~ vista de V. Ex. 11 Preclsnva-sc, justamente, minimizar
essa situaçao, porque assim se dlrnlnulrl:lm cm multo as despesas
da Previdência. Dar-se-ln, justamente, para o prevldcnclárlo que
ganhasse um saló.rlo mínimo, ou cinco salários mínimos, cllg:nmos
assim, asslsténcia Inteiramente gratuita; mas, dai por diante, era
preciso que cada um fosse entrando com uma determinada par~
cela, uma pcrccntn~em da dl:iria ou coisa que o valha, desafogando
cm multo - esta c a verdade - as obrigações do Mlnlstórlo dn
Previdência.
O Sr. Jaison Barreto i MDB - Se t - V. Ex. 11 me permite?
O SH. :\LMIIt I•ISTO !ARENA - eEt - Pois não.
O Sr. Jaison Barreto i MDB - Se t -- Não gostaria de deixar
passar em branco esse assunto, que consldct'o dn maior lmportáncla, ate mesmo para niio ficar embaralhada a minha pt'oposta. Está
cm elaboração cm anteprojeto que quero apresentar ao Senado c
que jó. tem a anuéncla, Inclusive, do atuai Ministro. que se propôs
a discuti-lo com bons olhos, como, nliãs, j:i se posicionou o exMinistro da Previdência, Nascimento e Silva. EXIG:e~se umn reformulação maior do que a .simples ln.stituição do seguro-saúde estatal, que não é, evidentemente, projeto meu, porque C fruto de
um simpósio que a Câmara fez realizar, ouvindo associações mé~lcns. professores unlver.sitãrios e o que era Importante, na
epoca - 13 Federações de Trabalhadores, bem como todos 011 setores envolvidos em problemas de saúde. Ali surgiu, c misturou. a
idéia da criação rte um seguro estatal, universal c compulsório.
Na realidade, uma boa parcela da população paga a Previdência,
mas não usufrui da mesma pelo péssimo serviço que ela apresenta.
O SR. AUIIII PINTO !AliENA -

CEI -

A ostutul.

O Sr. Jaison Barreto tMDB - SCJ - Exnto. E o que C pior:
fazendo florescer o seguro-saúde privado, que não tem preocupação social nenhuma. Isto tanto ê verdade, que, hoje, estão todos
lnsntlsfeitos. Acredito que o Governo está Insatisfeito, a Previdência esta Insatisfeita, o previdenci:irlo estâ lnsntlsfclto c o médico
esta insatisfeito. Então, é um modelo que niio serve a nin~uCm.
Ê necessário, pois, procurar fórmulas alternativas que ponham ordem no setor de saúde do Pais. Essa proposta que a PrcvldCncia
estã a fazer, agora, através do Presidente do INAMPS, é Inadmissível, inaceitável. O Sr. Harri Grneff, propôs um tipo de modelo
que jã foi combatido c foi um fracasso, na época do Ministro Leonel
Miranda o de entregar a cada bcncfició.rlo um talão-cheque-consulta - essa mentalidade banqueira c monctó.ria no País C um
tragédia, urna dcs~raça - valendo uma determinada quantia, e
esse benefició.rlo procuraria o hospital e o médico de sua preferência c pagaria um adicional ao médico, mas contaria com um
percentual pago pelo INPS. Isso, primeiro, nega o espirita da Prc~
vtdCncln; - não se pode colocar o prcvldcncló.rlo nos azares do
Infortúnio; ele tem de saber quanto vai pagar - nisso, até o seguro de saúde privado é melhor, c o que vai ocorrer C que esse
prevldcnciárlo, lncvitaw'!lmentc, seró. levado a fazer um seguro
saúde privado, porque nõ.o se sentirá garantido por essa mccimlca
de atendimento da Previdência. Então, nessa horn, nesse momento,
nn oportunidade é que vnle o seg-uro snúde estatal, universal c compulsôrto. Porque, realmente, se todos pngnssem nlg:umn coisa a
mnls, dentro de planos que dependem de cálculos ntuarlnis - c a
Prcvidêncln tem condições de fazer - realmente, esse sctor da
população que tem melhor qualidade de vldn, que não usa tanto
quanto a parcela mais desgraçada deste País os serviços médicos,
permitiria um lucro adicional pnrn a Prcvldéncla, que poderia alo~
cnr pnra o atendimento dessa parcela menos assistida. Dizem que
hú. um glgnnt1smo por parte do INAMPS. Não exlste. A lei da Pn:~
vidência obedece à. lei dos números. Se a lnlclntlva privada, se o
seguro privado consegue lucros tendo 500 mil associados, por que
não umn entidade que tem l:J. 14. 20 milhões de associados? Hó.
multa margem de segurança. Entíio, uma melhor ndmlnistrnçíio
por parte do INAMPS pcrm1th·ó., não uma soluçilD definitiva, mas
uma melhora realmente positiva no scnUdo de pür ordem na Previdência Social. Pcrmltn~me o discurso paralelo, pois o assunto
me empolga c o parabenizo de novo pela preocupação que tem
V. Ex." de abordar, sem preconceito nenhum, o dcbnte destes
assuntos.

Maio de 1979

O Slt. i\Ll\lllt J»INTO i ARENA- CEt - gu é que agradeço n
V. EX. 11 Na vcrdndc, elevo dizer, V. Ex." nüo deve desconhecer um
trabalho paralelo, digamos assim, à PrevidCncln Social. Nlw sei
por que julguem a Previdência, a nssl.slCncia ineficiente. Süo os
tais grupos de trabalho, os grupos módicos que prestam aqt!cla
assistência. Por exemplo, V. Ex." dispõe de uma ril'mn, mas o:>
seus assalariados não cstáo sendo bem atendidos pela Prcvldüncirt
Social. Entào aqueles grupos - não me recordo agora dos nomes
deles - no Ceará existem pelo menos três grupo:> médicos que
prestam esse serviço, formam aquele g:t·upo, aquela clinica, assinam
um convênio que e t•espaldado pelo INPS. Quer dizer, no invés de
V. Ex. 11 mandar os assalariados no INPS, manda àquela clinlca
particular ele um grupo de médico:-> e a Previdência Social só dó
como que um respaldo, uma coisa qualquer.
O Sr. Jnison Barreto iMDB- SCt -V. Ex.n sabe que esse me·
canlsrno está sendo condenado pela clnsse nu'dicn.
O SU. :\Li\llll J•JNTO !ARENA - CEI - Inclu.slve, t.Jve sorte,
ante.s de me dcslncompallbllilmr, pam ser candidato ao Senado,
fundei a Cooperntlva Médica, 1:\ no Ccarú, justnmente para l'azcJ'
frente a esses g:rupos .
O Sr. Jaison narrt~to 1MDB- SC1 -Eticamente válida.
O SR. AL:\IIIt J•J~TO i ARENA - CE t - Pois, bem, Sr. Prcsi~
dente, f..lOstal'ia de terminar, dizendo que seria multo Interessante
que a Previdência Social entrasse num acm·do, em um entendi·
menta com as prefeituras municipais. porque o volume da clívicla
daria multo bem para desafogar os débitos da Previdência.
Sabemos nós ela flnncza de propósitos de Sua Excc!éncla o Presidente da Rcpúbllcil, na soluçüo dos problemas que dizem rcspel~
to ao bem-estar do nosso povo.
E por assim entender, e que transmito no primeiro Mag:istrndo
da Nação, veemente apelo no sentido de minimizar a curto Pl'azo. a
sltuaçüo por que vem passando a. rede Hospitalar brasileira, credenciada pela Previdência Social, oferecendo meios para que possa
esta reo.Uza1· o pagamento das contas atrasadas c I'CUju.star, o quanto antes, as di:irias dos Hospitais, face o recente n.umento do salá~
rio mínimo, cm todo o Território Nacional.
O Sr. Uenrique de La Rocquc !ARENA - MAl - Permite
V. Ex.n um n.pJrtc?
O SR. ALMIR PINTO I ARENA- CEI- Com que prazer concedo o aparte a. V. Ex. 11 , nobre Senador Henrique de La Rocquc,
sabendo-se que v. Ex.n e uma das malares autoridades cm Previdência Social.
O Sr. lfcnriquc de La Uoctauc ! ARENA - MA t - Bondade de
V. Ex. 11 Nobre Senador Almir Pinto, a problcmútlca que, neste
momento, V. Ex. 11 traz a debate, e da maior rclcv:'tncla. Esr··rava
c tinha certeza de que o nobre Senador Jal.son B:uTeto c:-;tarla
presente a csla dbcussão, porque S. Ex.n tem d('{licn.do ~rnndc
parte de sua vid<t c de s~us estudos a problemútlc:t prcvld~nciúria
brasllelrn. Presidiu, com sucesso, a Comissão de Sa.úc!e da eúmara
dos Deputados, cm grande número de oportunldnc!cs, o :-it'\1 pcn:-;amento tem sido expresso· num grito sincero, c às \'f'Zes desespL•I'ado,
para. qtw J nossa 'ilst~mó.tlc:t prcvldenci:i.rla mude d::: !'ilo-;ofla.
S. Ex. 11 disse, com acerto, que, no presente momento, nlnguCm e:-;tú
satisfeito, nem o .segurado, nem o aposentado, nem o mCdlt:o, nem
o hospital, enfim todo esse complexo qut: constitui o cont~:xto assistencial módico da previdência. V. Ex.11 não Ignora que ~\ P:'l'Vi~
dêncla, engatlnhnda na Lei Eloy Chnve.s c realnwntc de.slanclwda
no Governo do Presidente Getúlio Varg-us. V. Ex.r~ sabe multo bem,
ela nasceu para. dJr pensüo às aposentadorias. SurP.iu d~·llllh a
necessidade de que ela enveredasse por outros caminhos c foi se
tornando gigante na ri.rcn da assistência módica, sem qut• t'StiVPsse
preparada para tal. Sustentei, sempre, enquanto rui voz Impor·
tnntc no contexto previdcnclário brasileiro, que a ;tsslstêncla ml•dlca deveria .ser sua. Ela deveria pollciá-Jn, devrrla cons!dcrú-la
o seu cartfto de vl.sltn c, conseqüentemente, n flscnilzar•fln cllretu
seria uma conseqüência dt•ssa premissa que nrlrmo. thsim não
aconteceu c ela foi se entregando, nesta ó.ren, [L prcsta~·úo de
serviços de tcrceh·os. Hospitais cm grande número s[LD crcclcnclndos
todos os dias, médicos, aos milhares, siLo credcnciaclos e tomou-se,
realmente, uma sltuaçüo de complctn balbúrdia o funcionamento
médico da pruvldêncln. NiLo se pode ncp;ar o cst'on;o d;:tquelcs C!Ul'
a têm comandado, mas nüo resta dúvidas de que alp,o ele multo
importante é preciso que se fuça. Não busta que a;; contas :-;c paguem, nüo C npenns neccssri.rlo que novos débitrni núo sejam eonstltuidos; e, na reullcJudc, lmpresclndivcl que se mmh! a !'J]p,..,ofl•L
dn slstcmútleu módica da PrevidCncln. Ouvi, com aten~·úo .. porque
gosta de acompanhar c de me louvar, ao nwsmo temp:J, cil' mt•
guiar pelu oplniüo daqueles que, cm dc!.et'mlnado t•:-;tudo, t~m determinados aspectos, se debruçam cm profundlducll' na suluçfw
dos mesmos. Ouvi, com utençüo, o st·~~m·o que o nolm~ SPn:Hlor
sustenta, como sendo nt~ccssúrio à meciLnica Jlli'Vidt·nch'u·Ja iii':L·
sllelra. Concordo com S. Ex. 11 Concordo, porqut' é Justo!' vú!ldo qUl'
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os qm.• têm mais paguem pelos que ti.!m menos ou mesmo que nada
tim1. O lmportant~. Senador, c o Ministro Jair Soares talvez não
saiba - é que já. existe um acordo entre as prefeituras c n Previ~
di.!ncia para que os seus dCbltos sejam pagos, e conheço dezenas
de mlnutns desses acordos. Não é preciso que npcnas a vida flnancclrn da Previdência seja posta cm ordem. Ê preciso que ela seja
dominada. por outros ares c que por ela passem outro.:; ventos,
O!i ventos da bonança, os ventos do sossego social brasileiro.
V. Ex.", trazendo a debate este Importante problema, prcst:L um
rclevantisslmo serviço à Nação, chamando a atenção do Governo, do Governo que cstã bem intencionado c que pretende
uma boa dlreção na sua conduta. V. Ex. 11 faz bem, repito, trazendo
ao cunhcclmento do Senado Federal a sua visita, o reclamo da~
quclcs que são credores da Prcvlêncla, as provldi.!nclns do Ministro,
os sonhos do Ministro c o desejo de S. Ex, 11 de estar sempre nas
f!las tmra ouvir as queixas dos segurados, c as queixas são sempre
as me.~~uas: as de que a PrcvldCncia não est:í à altura de atendê·
los na ilora precisa, ou seja, no Instante cm que eles sentem nccessldach! da sua presença cm sua vida, no seu lar, junto n Ml:l
pcs.son. o Ministro Jair Soares é homem de sonhos, é homem· b(·m
Intencionado, mas isto não basta. lt preciso que a PrevldCncla sc,ia
:-;acudlf 1 que hospitais .seus sejam construidos. Não vejo razilo pn·
ra qtu: l' vendam hospitais da Previdência e se contratem outros
da ativic!adc prlvo.da para lhe prestar assistência. Nunca nos mos.
trarnm devidamente n vantagem financeiro. dessas trocas, da
rcnúm. ela asslstCncla dlrcta pela indlreta. Senador, continue na
.sua jnmada., V. Ex.U que é médico. Continue, Senador Jaison Bar·
rcto, cum o seu projeto, debatendo esta importantisslma problcmô.ti( .I iJT'asllclra, porque o povo precisa da Previdência Social.
Olten ta por cento da população brasileira, por via obliqua, necessita c! a sua ajuda, da sua assistência c do seu amparo. Felicito, pois,
V. E~;." por ter traz!do ao nosso exame, ao nosso debate c ao nosso
e:;tnc!o um pi'Oblcmn realmente da malar relcvãncla nacional.
O SJt. AI.:UIIt t•INTO !ARENA- CEI -Agradeço o aparte de
V. Ex.·'
SL :ln•sld~ntc e Srs. Deputados, digo, Srs. Senadores, - é o
v1cio cb cachimbo - qunndo pensei, nesta tarde, cm fazer este
mock .. :o pronuuciamento sobre a Previdência Social do Brasil, jamal.~ pcn~:el que funcionaria, neste Instante, como um humilde
semln:'lrl.sta, acolitando esses dol::i ilustres papas dl Previdência
Social: H('nrlque de La Rocquc c Jaison Barreto.
Mas. Sr. Presidente c Srs. Senadores, vai, quando nada, a minl1a l:lOa intenção de querer contribuir com alguma coisa cm bc·
neficlo da rede hospitalar do Ceara c do Brasil, porque conheço
de perto. pois convivo com a Classe Módica ccarcnsc e jã, numa
certn partP, com a Clas.sc Médica do Distrito Federal e sei, perfcl·
tamente, da:; dificuldades dos diretores d~ hospitais para colocar
C"m dia os s('us débitos para com aqueles que são seus forncc~do:oes.
Dai. Sr. Presidente c Srs. Senadores, Jó., no final deste modesto
pronundnmento, dirigir apelo, cm nome da Federação dos Ho.spl·
tal.-; do Brasil, a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
p;~.ra quanto antl!s, autorizlr o fornecimento de melas ao Ministério
da Pn•\'lc!i·ncia. Social, para que este órgão·da Executivo pague as
diárias ana.sndas aos ho:;pltals, face ao recente aumento do snlãrlo mínimo, em todo o Território Nacional, trazendo, por conseguinte, uma .situação verdadeiramente caótica para aqueles que têm
como obrhmçüo, face a seus compromissos assumidos com a Previdência, com a credenclamento hospitalar c médica, obrigação que
ti.!m para com a população brasileira que, como disse, são ao~~· de
assistidos pela Previdência SOcial. Multo obrigado. !Multo bem! 1
O Slt. t•RESIDENTE I Alexandre Costal -Concedo a palavra
aó nobre Senador Evelt\slo VIeira,

O SR, EVELASIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.
o Slt. l'lt•:sJDENTE !Gastão Müllcrl - Concedo a palavra no
nobre Senador Humberto Lucena.
O Slt. IIU~m•:JtTO LUCENA IMDB- PB. Pronuncia o seguinte
discurso. I -Sr. Presidente, c Srs. Senadores:
Cinco medicas parnlbanos envlnrnm, em novembro de 1978,
umn clrcunstnnclndn cnrtn ao Presidente Ernesto Gcl.scl, dennnclnndo umn série de Irregularidades, principalmente relacionadas
com n ndmlssüo de médicos no Quadro do INAMPS, na Pnralbn,
após a renllznçfio de concurso púbUco pelo DASP, para nlendlmcntD
dn.s necessidades da Previdência SOcial, no sctor de assistência
médica.
o referido documento abrange dczenovc Itens, em cada um
dos quais se cnfocn um rnto grave, envolvendo n responsabllldnde
da J\dmlnlstrnçli.o Rcglonnl.
Por e!t• se obscrvn que n clnssltlcnçüo dos aprovados, no concurso de mCdlcos para a Prevldi.!nc!n Soclal, nn Pnraibn mio rol
obcdec!d:~. passando-se a ndotar, no nprovcltnmcnto dos prorls-
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slonnls, critério lnexpllcó.vcl, a não ser que se pretendesse admiti~
los por mero ravor·cclmento de ordem politica,
Hó. na carta-denúncia claras alusões até O. pró.tlca de fraudes,
'visando a contornar normas constantes do portt~ri:>S presidenciais,
além da menção a casos de acumulação I:egal de cargas c de credenclarnentos de serviços feitas ao arrepio das Instruções normativas superiores.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o mais estranhó.vel nls·
so tudo é que não se tenha aberto inquérito administrativo para
apurar as acusações desses clnc'J médicos pnralbanos que, segun~
do a Imprensa local, "se consideram prejudicados tendo sido,
Inclusive, demitidos de suo.s funções".
creio que é dever prccípuo do Governo Federal, através do
Sr. Ministro da Previdência Social, Sr. Jair Soares, tomar conhc~
cimento dessas denúncias que, no dizer d'Js seus signatários, "serão comprovadas em qualquer Instância e jô. .se tornaram notórias em nos.so melo e se não chegaram à Presidência da República
foi por bloqueio dos que as praticaram.
Espero, portanto. sem cncampar aprlorlstlcamente -os seus
termos, que o nova Governo adote providências Imediatas, vlsan~
do à total apuração dos llicltos administrativos apontados pela
carta-denúncia. cuj.'J Inteiro teor passo a ler, para melhor -c mais
amplo. elucldn«;ão dos fatos que envolvem, Inc:uslve, nn sua tessltura, nomc.:i de funclonãrlos que estariam prestes a ser comJs.
slonados cm altas funções da Previdência Social na Paraíba:
MÉDICOS DENUNCIAM A GEISEL "FATOS DELITUOSOS"
NO !NAMPS DA PARA1BA
A DENúNCIA
A seguir, na Integra, a carta dos médicos ao preslden·
te· Gelsel:
"João Pessoa, O de novembro de 1978 Excelentíssimo
Scnh.'Jr General Ernesto Gcls·el Dlgnlssimo Presidente da
República Senhor Presidente: Na qualidade de brasileiros,
confiantes nos Ideais revolucionô.:-ios dos quais Vossas
Excelência é o magno representante. vimos trazer a vossa
apreciação c conhecimento fatos delltuosos praticados
por dirigentes do INAMPS, antigo INPS, no nosso Estado
por comprometerem à Justiça e Igualdade de direitos que
prega a Revolução de 1964. Fatos estes, na sua ma.lorla.
relacionados com a admissão de Médicos ao CIU~dro do
INI\MPS na Paraíba, quando da realização do concurso
instltuido pc!o DASP para tal fim. Estas denúncias, comprovadas cm qualquer Instância, j:í se tornaram notórias
cm nosso melo c. se não chegaram no conhecimento de
Vossn Excelência, foi p':lr bloqueio dos qu·c o.s praticaram.
Deste moda, decidimos npresent:í·lns, dlretnmcntc, para
que saiba Vossa Excelência, analisando-as, julgá-las. Pas~
sarnas a expor:
1 - Dr. Marcos Gondim Casta, classlticado cm 3.0
lugar cm Traumato-ortopedln, com nota 6,4, foi demitido,
enquanto que o Dr. José Juvênclo de Almel:!a, 5. 0 lugar,
com nota 6,2, continua trabalhando;

2 - Dr. Tironc dos Santos Soares, aprovado na 17.a
c'Jlocação em Traumato-ortopedia no Estado de São Paulo,
após 3 dlns de sua posse naquele Estado, ccnsegulu trnns~
tcrêncla po.ra a Pnrnlba, prejudicando -e ocupando a vaga
de classificados locaJ.s com notns superiores contrariando
as normas do concurso do DASP;
3 - Dr. Marlnnldo Barbosa, contratado pe:o INPS
para prestar serviços na Agência de Itabn.lana, deste Estado, prestou concurso em João Pessoa nas especlal!dades
de Cirurgia Geral c Cllnica gero.l não obtendo classltlcaçiio, !ol demitido, porém, lo! rcndmlUdo na especialidade
de Periclas médicas, na vizinha Cidade de Santa Rita,
sem nenhuma hnbllltaçii.o legal por concurso:
4 - Dr.a Suznna Afonso Ferreira, 6." clnsslflcadn em
Gnstrocntcrologin, mesmo se encontrando no oltnvo mês
de ~estação, foi demitida, ln!rlnglndo-se as disposições da
CLT vigentes;
5 - Dr. Bollvnr Leite Coutinho, aprovado em Cllnlcn
geral, exercendo então a Chefio. do serviço de Pntologln
cllnlcn do INPS nesta Capital, onde no ano de 1076 o!crcceu um aumento de produtividade de 02,8% traduzindose numa cconomlo. da ordem de Cr$ 3. 674,90 para os
corres do INPS rol lncxpllct\vc:mente demitido;
6 - Dr. Saulo de Almeida Atnide, 1° lugar cm Oncologia, nüo tal admitido, sendo o Dr. Milton Fnrlns, aprovndo cm Glnecologln, deslocado para nqueln espcelnlldadc,
prejudicando no primeiro c beneflclnndo com o. permuta
lrregulnr, n Dr.u Juracy Marques Medeiros, 15. 11 colocnda
que rol ndmltlda pnrn n vnga. do segundo, por ser esta
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3.0 :;alárlo: 1; Médico do Instituto dL' PrevldCncla do E->t:ldu

sócia da Clínica pnrtlcular dos Drs. Mnrcu.-; Antonio Aranha de MncecJo e Rcg-lnnldo Tavarc.-; de Albuquerque, respectivamente, Secretttrlo t• Coordenador dn As~lstencla
Médica do INAMPS do nosso Estado;
7 - Dr. Lcuclo Barros Vcrns, 1.0 clnsslflcn.do cm Ang1o\o~ía, nota 9.2 maior nota do Pais nessa especialidade
nà:~ foi admitido, enquanto o Dr. JosC A:ctemlr Meireles
de Almeida, 3.0 lugar, nota 7,6 continua trnbn.llmndo, cm
franco desrespeito ao direito legal adquirido, pelo 1.0:
8 - Dr. Gilda Mnclcl Brindei, 6. 11 classlflcadn cm
Pediatria, nota 7,2 foi demitida, enquanto Dr. Tcotonl:l
Santa Cruz Montenegro, 14.0 clnssUJcado, nota 6,2, con.:
tinun trabnlhnnd~:

dn Pamíba com canta \lorúrl:t de ·I hora.s de t!'abalhu/dia.
pcrceb~·ndo CrS B. 000,00. é Mêcllco da SAELPA -- Sucl::d.~

dc Anônlma de Eletrlrlcnçüo dn Paraib:l, com cnr~-:a horaJ'ia de 4 horas/dia, percebendo CrS 12.000,00; é médico do
Hospital de Pronto Socorro Municipal desde l!l71, ondt~
percebe Cr$ 3.800,00: Pn•sidl~ntc da UNIMED cm João Pessoa, onde percebi! CrS 10.000,00; é plantonista ela Casa _cl:·
Saúde Roberto Granvillc, onde núo comparcc:! 30 Plantao,
deixando cm s~u lu~ar o c!\tudante Valmont Varandas pat'a dar usslstêncln à.s parturiente::;, contrariando as normas do próprio INAMPS, e aind.l exerce Clinlca particular.
Comprova-se evidente ucumulaçüo de earg:os.
16.0- O Dr. Marcos Aranha d~ M3cedo como contt·atado
tdois vinculas I e subsccretilrlo Regional dn AsslstCncl.l Médica do INAMPS pcrccb~ndo cerca de CrS 35.000,00; ~· cr{··
denciado pelo INAMPS, como Clrurglüo. atuando na CJ.'ia
de Saúde Roberto Granvllle percebendo o 4.0 salúrio pelo
INAMPS: p~rtcnccnte no Quadro de Módico ela ~ntlgn
LBA, hoje ajuntada no INAMPS percebendo o 5Y .-;alárlo
junto a r.sta lnstltulçiio tenda-s(• crcdencindo em outra
equipe de Cirurgl:t juntamente com n. Dr. 11 Jurncy Marqlll'S
Medeiros no Hospital Cesbu Gadelh.:t na Cida.d:.o d1• Santa
Rita onde pt•rcebc o 0,0 .'inlârio pelo INAMPS; é J1i:~r:t.onl.,
ta. da C.:tsa d!:! Saúde Roberto Granvlll~ onde Jll'm·~·d:· da
mr~ma maneira. que o seu cole~-;3. Dr. Reglruddo Tavarl''i;
exerce ainda Clinlca p:trtlcuinr:

9 De acordo com estatística local do próprio
INAMPS. scriarn necessárias 10 Cardiologistas para esta
Capital. Foram convocados apenas dois, tendo o primeiro
desistido de assumir, no Invés de se convocar ~ 3. 0 classificado, Dr. João Basco Teixeira, nota 8,4, c que já cxP ·~la
a runção, este foi demitido enquanto o 4.0 classlfJ"aio
continua trabalhando. Aumentou com Isto ainda ma1s a
carência destes cspccla.lsta.s. Dl~a-se ainda que o aproveitamento do Dr. João Basca justificaria os precnchim<mtos de vagas de desistências que acorreram nas especialidades de Ginecologia c Gastrocntcrolo~la quando foram
beneficiados a Dr. 11 Jurncy Marques Medeiros e o Dr. Adcicidlo Pereira, amigo intimo c sócio do SccrcLárlo e coordenador da AsslstCncla Médica:

17.0 - Mesmo não mais .'lendo permltJdo crcd::nci.:un~nto
de !!~rvlços ~:m locais onde já houvesse .'iimllare~ c~~·dPnr.la
dos. conforme norma..; emanadas da Preslclt'ncJa elo
INAMPS. o Instituto de Patologill Clinic:l - IPt\C, de propriedade da esposa do Dr. Marcos Aranha, S~crehlrio Regional de Asslsténcla Médica, foi ci·cclenclado J.p::.::.tLr d;L
existência de 17 Laboratórios slmil:m~s crrdcnr.lac\rb n:•:.:.a
Capital. tornando-se dr.:mcccssárlo e arb!trárl~l bl pror:1·~
dimcnto. Tal Laboratório nunca constou n.t rdaç:i:; da llscallzação do INAMPS;

10. 0 - Dr.n D:~rotela Fal'i;u; Zcnaldc prestou concurso nas
espcclalidndes de Pedlatril c Clínica Médica, tendo sido reprovada em ambas, porém continua trabalhando cm Pericias Medicas na Cidade de Guarablra. Adianta-se qu~ ~rn
outr:ts cidades casos idênticos foram registrados.

Dr. Addcidio Pereira, 5.0 classHic>~.do cm GastroentcrOJog:ia, obteve nota 5,6, para esta cspecialidJ.dc foram
convocados os quatro primeiros classificados, tendo o Dr.
Mano~! Jaime Xavier, sc~undo colocado, desistido, foi
admitido o Dr. Adclcidlo. contudo esta que não ororrcu cm
outras especialidades, inclusive a citada no Item 9;
12. 0 - O Dr. Aldrovaudo Grlzzl, concunhaào do Coordenador de Assistência Médica, Dr. RcginJldo Tavares, tendo
sido último colocado cn1 Pcriclns Médicas na cidade de
Santa Rita ~PSI, con..;cgulu trnnsferCncla par:l a Assistência Médica desta Cn.plt:ll cm 13-10-77, constando no
processo a data de 27-9-77 para fugir às normas da Port:lria da Presidência do INPS, proibindo qualquer transferência após 1-10-77. Houve port.:mto, uma rctrodatação
Ilegal, conforme pode ser constatada em documentos assinados pelo transferido no Sctor de Periclas Médicas, atê
aquela data.. Posteriormente, foi rctransfcrido para aquela
cidade, onde exerce atualmcnte a função de coordenador
Médico local do !NAMPS;
13. 0 - O Dr. F:!rnando Oliveira Serrano de Andrade, filho
do Superintendente Regional do !NAMPS, Sr. Rlvaldo Serrano d·e Andrade, foi admitido ~:m duas espcclalldades, CIrurgia. Geral c Proctologla com carga horãrla de to hora.s
de trabalho/dia. Ainda mais foi crcd~:nclado paralelamente para as duas e.spccialldades, perfa-zendo um total de
4 salários junto no INAMPS, além de ter sido promovido
com menos de 1 ano de trabalho.
Fato este que manifestou ln:mtlsfação na classe médica,
em detrimento de proflsslon~tls mais creditados pela lon~
ga pr:estaçUo de serviços Junto no INAMPS. ~Veja-se nota
pubUcada no jornal "O Norte" de 12-4-78, da Imprensa local - anexo 1.
11.0 -

14. 0 - O Dr. Rcglnnldo Tavares de ·Albuquerque, Coordenador de Assistência Médica c o cardiologista Jose Clnuctlno Pontes !oram contratados pelo INPS na me!'imn data L'
obrigados a prestar concurso. Enquanto o Dr. Jose Cl:lmnno, 11. 0 clnsstflcado cm Cardioio~la, nota 7, rol demitido, o
Dr. Reglnaldo que obteve a !).11 classtncaçüo cm P~·ricl:1s
Médicas, nota 5,6 c a trl~éslma sexta clns-;lflt::l~~üo ~~m
Qbstetricla, nota 5,4, continua Lraballnndo em t'unc;üo
gratificada. Interp~·lando-se a Scer~:tarla. Re~lonnl de Pt·ssoal a Pstc rcsp::lto, a mesma Informou que a et'etlva~·üo du
Sr. Reg:inaldo foi mantida por vlg:Cncia lt~g:al do concurso.
Expllcaçüo esta qut· núu convenct.•. Jô. qul' núo nlwdt·ceu :IO'i
[)OStUJaclos il'J.:ab; da ciassJflca~·ÜU elo COilCUf'iO J't~allzado I'
nem rol aplicado ao Dr. Just! Ciaudlno, inclus!vt• t'lll condlc;üe~ mals favorúvel.s.
15. 0 - O Dr. n~·~~!n~ldu Tavart':i, obrl~-:adu a pn~-';t;u I! lwr:ls ele trabalho/dia junto no INAMPS, wntrata.llo t· t·m
rnn~·úu ~rat!Jicacln DAS, Jll'l'Ct•be et'!'Cil eh' CrS ~5 ooo.oo: t'
ctnil·nc:ladn pelo INAMPS eomo clrun:litn 011CI~· Jl!'rl~l·ll:· u1n
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18. 0 - O Dr. Marco.-> Arnnha foi crccl::nciado como Cirurgião g-inccoló~Jco ao entrar cm g:ozo de Icria..,, !)elo suu
substituto lm~dlnto, Dr. Regln:~.ldo T:\'.':1!':->~. "~ndo este
também crcdcncl:l.do com::~ Cirurgião g:\J~~·rnló!!leo g:ozando fêrlas quando o Dr. Marcos Aranha Jíl havia n~[Lsm~
mido ~ua função. Caracterlza-scc porL:mtu o uso c abuso
de ~I:ts funçõ~s em beneficias próprio:i, lnl'rin~-:indo-se o
nrt. 205 ~m seu parág:r:tfo único combinac\o c::~m o n.rt. 20:},
por lnfrJ.ção do art. 195. Inciso 4.0 tbdos da L:.ol n.O 1. 711,
de 28 de outubro de t!J52 IVnlcr-se do cargo p:1r:t lograr
proveito pessoal cm detrimento da dignidade da funçúo 1;
19. 0 - O Dr. Adclcidlo Pereira náo classltlcado, ma 'i m:tntldo no trabalho c ainda cum função gratl!lcada de Ch~fb,
tem cnrgn horária de 8 h de trabalho/dia, percebendo
cerr.a de Cr$ 25.000,00; também é credenciado pelo INAMPS
como Anestesista o que lhe rende cm média CrS 45. 000,00,
por mes: c ainda Médico do Instituto d~ Previdência do
Est:tdo da Parniba -IPEP, com c:trga horária ele 4 hora:i
de trabalho/dia, percebendo a mil cruzeiros por mós.
_
Prova cabal do ncúmulo de cargo e o Edital de convoc:-açao
publicado no Diário Oficial do Estado da Paraibl d~:
!0-8-78.

Não é nosso Intuito prejudic:tr os colegas aciml~ clL1dos c
que foram beneficiados com as medld~ts <ilscrillllnatorla!>,
adotadas. Condenamos :tPL'mLS llquclcs qm• toram O:i responsáveis dlrctos p~la"< lnjustlçns qu~ nos tolh:~r.1m os
direitos ha\'idos c :.tdquil'ldo.~.
Para tudo Isto, ag:uardamos as provldCnclas cubivl'is, ccmnantes no alto brio e p-;pirito di! justiça. de vo~;:;a l~xc::~
lêncb.
Atenciosamente, Dr. Juüo Bosco Teixeira, Av. t1.nt:Jl\lo L!ra,
!lS - Tambaú: Dr. José Claudlno Fonll'S, nua Duqut• til'
Caxias, 263 --Centro: Dr. Bolivar L~ltP Coutinho. Av. C:tbo
Branco, 3.380 -- Ap. 52 - Tambaú: Dr. Marcos Goncllm
Co.~ta, Av. Maria Rosa 513, ~1.tn;tlra; Dr. Vinldus Li·lll~.)
de Vasconcdo::., Av. Almirante Banu·;o Ufl7, CL•illru
O .Sr. llt•nrhtuc de l.n Hnctlllt• 1:\Rl~Nt\
V Ex. 11 um aJlarte, notm• SenadOI''.1

M.'\1

O Slt. IIUMIUm.'l'O t.UCENA 1 MDB
PO 1
Pois na o, :\e:lho
de lt•r, nolll'l~ Senador. a enrt.a-dl'IIÚI1t'\;l dos nwdl!'os par:Hbano-..
que devPra .'il'r publicada juntunwntt• enm o pronunciam~·ntn qut·
llz.
O Sr.

llcnrillUt~ tlt~

l.a ltut'ttnt• 11\HF.N;\ -·

:-.1:\1

1::

l\l.'•lilllll:ll-

tt' a cs:-;a pai'tp elo promuJdamt'JIIO tl1· V. Ex.~o qul', ;1 ut:1tu tk r'Jlll.tl
~;idad<-, clcSI'JU ra..:Pr uma Jnda~:at;úo, p()rqut· ;t :i!lual,'au c\11 ~l:tJ:t
nhrw l· l'~:ataml'nl.t: as.~t·nwlhada a t•:;:;a da t'arl:1 qnt· V !·:~:." rt·-

!J..,·V'~----

ln.t:l .. Inc!a~aria. ent:io, ao nuhl'f' sr~nac!or rwla Pandb;t :1 .'it'l.'llintr·:
o~ lnf~cllr~<JS, r.'ssr•s que r~stüo r•m r•xtm:icio, ao n·:dizarr·m o f:fJ!l·
t·ur~n .la r.·xerctnn: a pml"lssúo ml•rlica? E V. Ex.n vai Jll'ftvbr-r a
t",LZao_ da :nclag-ac;ao. No Mnt·anhüo houvr 1·xatament1~ o Sl·~·.uint.r::
C1:-, mecllr.os em exercício foram todos submetidos a concur!.io: ai·
gun.-; cicies obtlvernm notas lll'tn mais baixa.-; que outros, Ocorn. u
que, como r~stavrun em exerdciu. batr:ram ás portas da Jusu~a
rr·qttct'cnclo. sc~urançn. :\ Justiça lhes concedeu a se~ur~nc;a. FI·
earam, entao, os aprovados lmposslbllltados de ocuparem os res·
pectlvos Ju~a.rcs, porque a conees.-;:io da Umlnar Impedia que hou·
Vt:s.'ic a var.:a. Como estou atento para o caso do Maranhão, queria
~ustamente, como subsidio. merecer de V. Ex. 11 a mercl: --se pu·
ctesse prc~tar~me - da Jnformnc;ii.o se c!es estavam em excrciclo
~o car~o. quando se submeteram ao concurso, ou se vieram da
arca externa para se submeterem n esse referido concurso. Talvez
V. Ex." não disponha de elementos para podrr Jnformnr~me.
O SR. IIUMBERTO LUCENA 1MDB nobre Senador.

PB 1 -

Justamente.

O Sr. llenrique de La Rocquc jARENA - MAl - Agradeço.
então, multisslmo a atenção de V. Ex. 11 O sentido dn Indagação
em. exntamente este: um confronto entre os dois casos.
O SR. IIUMHERTO 14UCENA IMDB ·- PB1 - Cro.to a V. Ex.n.
ma.•-; a carta-denúncia dos mêdlcos parnibanos não dcst:c n esse
detalhe, motivo pelo qual não pos.'io esclarecer devidamente a
V. EX. 11
Ern o que tinha n dizer, Sr. Presidente. j Multo bem!

l

O SR. l,RESIDE!'<JTE 1Gnstâo Mi"lllrrl - Nada mais havendo
q~u~ tratar, vou encerrar a pre:-;entc sessão, de.sir;nnndo pnra n pró-

:mnn n seguinte
-1D~scu.;são, cm turno suplenwntar, do Substitutivo dfJ Senado
Coml:>süo de Redaçào em seu Parecer n.U 145, de lü7D•. cJn PrOJeto
de Lei do Senado n.o 01, de 1D79-DF, que altera o efr.tivo dP sol·
dados P:vt da Policln Militar do Distrito Federal c dá outras pro·
vidências.

-!!-

Dlscussüo, cm turno suplementn.r, do SubstttutJvo do Senadu
no Projeto de Lei dn Cãmara n.o R7, de 1975 1n.O 51175. na Casa
de ori~rm •, que dispõe sobre o registro de empresas nas Pntldadcs
f!scallzacloras do cxcrciclo de profissões, tendo
PARECER, sob n, 0 147, de Hl7D, da Comissào:
- de nedação, otcreccndo a redaçào do v~ncitlo.

-.>Discuss~"to, em

turno suplementar, do Substitutivo do Senado no
Pro,irto dr Lei dn Cãmnra n.U 109, de 1078 1n. 0 1. 06~176. na Ca.s:1
de ori~cm•. altC!'nndo a rednGão dos arts. 126 c 127 elo Dccreto~IPi
1~.0 200, dr. 25 de !cverelro de 1967, que "dispõe .sobre a org-aniZ:1Gáo
da administração federai, estabelece cllrctrizcs para n. rt•formn acl~
mlni.o;tratJva, e dú outras JH'Ovldências", trnc!o
PARECER. sob n.O 148, de 1979. da Comissão:
- de' Redação, oferecendo a redução do vencido.
-·lDiscussão, cm turno Unico, do Projeto de Lei da Câm:1ra 11.0 141.
de 1078 1n.0 5.671178. na Ca.sa de orlj:;.eml, de inlciotlva do Senhor
Presidente d;1 Rrpúbllcn, qUl.' Introduz alternG:io !1fl Plano Nacional
dp Viação. Incluindo trrcho rodovló.rlo nos Estados rte Snnta Ca·
tarlna l' Rio Grande do Sul, tc>ndo
PARECERES FAVORAVEIS, 'ob n.''' 139 t• 140, do 1079, da;
Comb>sõc!-1:
de Transportes, Comunicnc;iles e Obras l,úhlicas: e

de

Flnan~·as.

5Di.scus.o;üo, l'lll scR"undo turno, do ProJeto de LL'I ela Cúmara
n,n 02, de 1979 1n.U ·1.600/77, na Casa de origem•. de lnlclutlva do
Tribunal Superior Eleitoral. que dispõe sobre a crlaçúo de cargos
na Secretnrta do Tribunal Rcglonnl Eleitoral do Purú, L' dú outras
provldénclas, tendo
PARECERES FAVARAVEIS, sob n. 11to 125 t~ 12ti, de 197!1, das
Comissões:
- rh• Scr,·ic:o l,úblico Civil; t~

-

de

ltela~ões

Exteriores; e

-- de Minas c Energia.

7Dlscussüo, cm turno único iapreciação preliminar da cans~
tltuclonalldadc nos termo!; do artl~o 296 do Regimento Internal, do
Projeto de Lei do Senado n.n 26R, de 1976- Complementar, do Senador Nelson Carneiro, C]UC dispõe sobre a contagem reciproca
de tempo de serviço urbano c rural para efeito de aposentadoria,
tendo
PARECER, sob n.O 123, de 1970, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela lnconstltucionalidnde, com
voto vencido dos Senadores Lãzaro Barboza c Cunha Lima.
o SR. rnt;SIDENTE (Gastão Müllen - Esta encerrada. a
Sessão.
t Lcvanta~sc

cL

sessão ci.5 18 horas e 5 minutos.J

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL.OYSIO CHA·
VES NA SESSAO DE 2-5-79 E QUE, ENTREGUE A RE·
VISAO DO ORADOR, SER/,1 PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O Slt. ALOYSIO CHAVES I ARENA- PA. Pronuncia. o seguinte
--Sr. Presidente p Srs. Senadores:

dL<;curso.~

ORDEl\1 DO DIA

-

r, t.f'xto do Acordo f•ntre o GC1Verno r1n Repúbllr.a Federativa do
Bm . .:Jl 1: o Gnvernn ela Repúhlle~ do Peru :;abre a lnstolação e flln·
r.:(mamento, na drlac!c cJt:: SiLO Paulo, dr. um (!:iCr!tiJI'io da Mlnrro
Peru Comercia!, tt•ndo
PARECEHES F'AVOR.AVEIS, sob n/':. 143 c 144. da.s Comissões:

de Finnnc;<ls.
-tl-

DlscU.'\.'IÍIO, 1'111 tu mo único, do Projeto dt• 01 c·relo Ll'glsiatl\'11
n.o 01. r\e IU7fl 111. 11 12517B, na Cúmam do:; Ül'Piltadns•. qut• aprova

Desejamos, nesta oportunidade, dn. tribuna do Senado, ~ jó.
ant~s. se outros compromissos mais urgentes I~;i.o
nos tlv!!Ssem !mpr~dido, tecer considerações - algumas de caráter
geral e outros de natureza sctorlal - a respeito da proficuJ. atuac;iio do Ministério da Edur.~u;ilo c Cultura, no período de 1974/78,
analls:mdo a M~n:-;agem que a ínclito I-'rcsldente Ernesto Ge!sei
encaminhou, no inicio da pn~.~ente LebrJ.sl:!.tura, ao Congresso Naclonai.

o teríamos feito

O acervo de r!!:tllzações em áreas tào dtversirlcadas. envoiVI'ndo problemas dC' gr:~.nde comp!ex1dade. não nos permite. pela
exigüidJ.de de t~mpo, fazer registro, ainda que ~xtremamente sucinto, a re.o;pr.lto de todos o.s . ~etores incluídos na competbnclo.
administrativa do MEC. Dai !azr.rmos o enfoquc dessa. análisL'
:mb ~rês .:tspcctos distintos: primeiro, uma ".-\preciação Geral"
uma cspécl::o de allstagcm ou elenco da.-; ::u;õcs m.1ls Importantes
desenvolvidas p~lo MEC, de acordo com :~.s principais ~stratégias
L'Stnbclecld.:ts para o último qülnqli.ênio; em seguida., faremos um
escorço do trabalho l'Xecutado n.t õ.rea do Ensino Superior: c, por
!'lm, :10 tocante ü "Politica Nacional de Cultura", realçaremos o
cxcr•lente d~semp~nho da FUNARTE e da EMBRAFILME.
Expansão em todos os riivels de ensino e transformações pro·
~undas dn':i cstrutura.s nas ó.rra.s dl Educação. Cultura e Oesporto,
definem a evolução do Slstt'ma Educnclona.l no período 1073/78.
O I1 Plano Nncional de Desenvolvimento estabeleceu .l.S prin·
clpais cstratégia.s a strcm alcançadas pcl:l. Ectuc:tção atê 197~
Estas estra.tCgw..s, con~ubstnncladas no II Plano Setorlal d~ Edu~
cação c Cultura, foram dcrtnldns na.s linha:; dê' ação trJ.çadas
pelas Polítlca.s Naelon;-1! Integrada para Educação, Nacional de
Educuç:·lO Física. e Desportos, Nacional de Cultura, l' pelos Planos
Nacional d<! PóswGraduac:áo e Nacional de Educação E.sp~cia.l.
N:~. Politica !'<Jacional lntegrad:L p;un Educação !oram propostas quntro linhas l:H\.slcas de nçào:
- prcvcntlvn, criando condições prévias pnra que a Educ:lGão
pude:i.sc desenvolver-se com eficácia;
maxlmi~adora, visando o aproveitamento ótimo dos re·
cursos disponivei.s no pcriodo:
·
- coerência, vertical, com :1. compaUblUzo.ção da. ação dos
diferentes níveis administrativos - trdcral, cstadunl, municipal,
horizontal, 1Jromovendo a coesão dos esforços afins, no mesmo
e.spa.ço c n;~. mesma. rcgiáo:
- corretiva, dcscm•oJvcncto prog-ramas com vistas a supcrnr
,u; ctcrlclenelas qualitativas e qunntitaUvns, que vinham sendo
hl.storic:unentc acumuh\da.s m~ Educação do Puis.
l\ l,ulitic:L Nacional de Educa~·:io Fislca c DesportO!' estnbcle~
r.eu os objetlvos básicos para o periotlo, naquela. arca:
- aprimoramento dn nptldilO física dn populuçiio;
- elevnçüo do nível dos desportos em todas a.s área.-;;
·- lmplantnt;oüo l' lntcnslflcuçüo drL pl'!Üit:a dos desportos dt•
llll\'isa;
- eiL·vuçúo do nível técnico de.sportivo ctn.s rl'prc.scntaçõc~;
naclonn1~;

'h·.

:~~.--··........:...:..

IHAHIO UO COSGitESSO

dtru~üo

do.s rJpsportos como form:\ de

uli!lza~;üo

do tempo

de lnzer.

A Politica Solt'ionoll de Cultura .->c propó:; pt·omovc•r t~ !ncrt•mentar n:
- ~l·nc)rnllza.çtiO elo acesso ü culturn. umn vez que há necessldn.de de que toda.-; os homens t.enham condições concrctu..'i de
Plabora.r n cultura do seu melo, ou del:t. pnrtlclparcm;
- espontn.ncldadc, estimulando a.-; atlvldndc.~ de criação cultural e dundo condições cfeUva.s de trabalho;
_ qualidade, estimulando as concorrÇnclas qualltatlvn.s P.ntre
as fontes de produção.
O t•lano Nacional de t•õs-Graduaç:lo o•NJ•G) teve por objetlvo traçar ns metru c pro_grama.s de expansão do sh;tema dl·
pós-~;raduação para o qüinqilênio 1075170 c pl:m~ja.r o volume dt•
recursos financeiros necessârios para sua consecução.
Numa abrangência de nove ãrcas foi prevista n tltulnção de
16.800 mestres c 1.400 doutores no p~riodo de 1975170 I.' a aplicação de Cr$ 3 mHhões pam o tr1ênlo Hi75!77.
Em· 1977 foi lançado o I t•hwo ~acional de Educação Especial,
com o objetivo de n.mpllnr ns oportunldad~s de atendlmrnto educacional adequado aos excepcionais, no sl.':item:l regular c em
\nstlt'llições espccializadn.s, nos diversos níveis e tipos de ensino.
propiciando sua realização pcssonl c integração social.
O Plano tem como abjetivo especifico:
- superar as instublUdadcs, através de compromissos mais
amplos entre as vó.rln.s unidades c órgãos envolvidos cm ãreas c
situações problemãticas:
- minimizar os desgastes proflssiona.ls c institucionais, prejudiciais ao trabalho em equipe e à coordenação dns atlvldadcs, rc·
vendo os esquemas de discussão. deleg:o.ção. decisflD e rcprcsen tativldado:
- garantir o êxito na implantação de novos cursos, apoiando
.a dinamização da estrutura. departnml!ntal, prevendo suas neces.slda.dcs futuras e aclono.ndo os mecanismos c recursos dos Departamentos para interferir no futuro, diminuindo o grau de lnccrte·
zn. c lmprovL~ação de suas medidas politico-administrativas.
O esrorço piancjado, desenvolvido no pcriodo 1073178, levou
à obtenção de objetivos previstos, sallentn.ndo-se os seguintes re..sultndos:
- expansão do pre .. escola.r com um crescimento da popula.çã'o
atendida, de 2 a 6 anos, de 498 mil alunos para 674 mil;
- crescimento da matricula. da população, de 7 a 14 anos,
de 15 m11hões de alunos para 17 mllhões;
- enriquecimento dos currículos, a nivel de 2.0 grau, com
a Implantação de uma educação para o tra.blllho, sem prejuízo
da formação do aluno;
- crescimento orientado do ensino superior. com melhoria. da
qunlldade;
- incrementnção e aceleramento da oferta dos cursos de
curta duração;
- crescimento do número de docentes titulados cm pós-gradun.ção - mestrado c doutoramento - de 1.123 para 7 .189;
- incentivo à volta a escola suprindo, pelo ensino supletivo,
a.s insuflcléncias do '!nslno regular;
- queda do índice de analfabetismo de 25,5 para 12,8';;.;

O Sr. Aderbnl Jurema !ARENA npnrU!?

PEJ

Permite

v.

E.Jc.u um

O Slt. ALOYSJO CJIAVES·- !ARENA - PAI - Com multa
.satisfação, ouço o nobre colega Senador Adcrba.l Jurema.

O Sr. Aderbal Jurema ! ARENA -

PE l -

Estou ouvindo com

o. mn.Ior atenção o discurso do nobre colega, que se cnracU!riza

pela objctlvldade com que ann.Usa n situação da educação brnsl·
lelrn, de 1973 o. 1978. Os números que V. Ex." truz a este Plenârlo
mostram que, no Governo da Revolução, n educação tem sido
uma. meta das mais ntendldns, embora, como educadores que somos, tenhamos que nos referir n um problema tundamentnl p:trn
n educação bra.sllelrn., que é sem dúvida a sua munlclpa.llzaçúo;
mas, antes da sua munlctpallzação, nós ternos que olhar para a
situação c1o munlclpio brn.'illeiro, que estiÍ dentro de um contexto
tributário unltãrlo, c que, sem dúvida, o Governo do eminente
Presidente Figueiredo hâ de pensar cm umn revisão quanto n
situaçüo dos munlciplos brnsilclros, n fim de que ele:; possam,
ntravés dr uma novn politica trlbutó.rla que, de fnto, descentralize
c.'lsc slstcmn, possa o munlciplo ntr.nder nos anseios, ils n.splrnções
que estão na Lei n° 5.692, lei esta. que podemos chamar de Lei
Pus.•mrinho, porque fol na sua ndmlnlstrnçilo, 110 Mlnlstérlo da
Educnçiio c Culturu., que estn lei rol feita c :itmclonadu. V. Ex. 11 ,

I'
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N;\CIO~AI, !St~c;àu

lll

i\laiu

eh~

1!.17!1

q1w nc·sta Cas:1. tt·m-.o.;e tl!lrmadn como um elos ma!s lúclclo.o.; l'

mai.'i culto.-; l'l·pre.st•ntantL·~ do Símado da Repúbllcn, t'a~ multo
bc•m, ne.s!.;l tardt•. t!m trazt!r para este Plenúrlo t' pam n Nnçüo
o trabalho c· a pn·ocupação do:i governos dn ARENA cm colocar
a educa~~úo como meta prlorltUrla.
O Sll. ALOYSIO CJI,\VES IARENA -PAI -- Multo obrlgodo,
SPnndor Aderba\ Jurema.. O aparte de V. Ex.U se lnser~. pcrfcltamcntc, no pronunciamento que estou fazendo, porque há p~rfelta
colncldl•ncla de ponto de vista, no qu~ diz respeito ü alta prlorldadr que deve ser dada ao ensino de primeiro grau neste Pnis.
E é dí' justiça que se realce, portanto, qu~ no dl.->curso dr
po.s.•w do eminente Presidente dn. Rcpllbllcu o ensino de p!'lmciro
grau rC'ccbeu tratamento prlvlleg\ado, porque :H~ lhe reconheceu
a prioridade excepcional para a sun. regular Implantação cm todo
o Pais, nos nivels n1Unlclpal, c.stndual c fcdcrnl.
Todos nós sabemos -·c núo quero antecipar-me a esta apreclaçüo de car:ltcr geral, porque cln. comporta uma anâllse par·
tlcular - que custo.s excepcionais tem que .ser a~regados não .só
à qu:~.\l!lcnçfw pc.sson.l docente ncccssâ.rla il execução c lmplan·
ta~~úo dcssa reforma como, também, para n base física clr..S.'WS
novos estabelecimentos de ensino que se criam para. os dois níveis
de ensino: o ensino !undnmental, que acoplou o glnãslo :1 antiga
escola prlmãria; o ensino médio, lntermcdlârlo, o ensino de
2. 0 grau; com carâtcr profi.sslonaliza.ntc, que :;;e Inicia no primeiro
grau, nas últimas séries. c sobretudo no .segundo grau, onde a
profissionalização tem, realmente, sentido de tcrminalldade. Urge
dotar (.•.•;;,sas unidades c.scolareJ de equipamento ú.s vezes dispendioso, para que esse ensino se realize com a e!lclência que desejamos.
Prosseguindo na enumeração que estava fazendo:
- produção, cm regime de co-edlção. de 78 milhões de livros
para o~ diversos nivcls de ensino:
- criação da Campanha Esporte para Todos, objetlvando a
melhoria da aptidão física da população brasileira;
- criação do Fundo de Assi:;tc}ncla do Atleta Profissional
rFAAPJ que jã conta com 2,3 mil atletas inscritos;
- Implantação do programa Educação para o Desenvolvimento Rural com o envolvimento de 17 Unidades Federadas;
- criação da Fundação Nacional de Arte iFUNARTEI dando
malar agilização c estímulo às atlvldades culturais no campo da
música, artes plâ.stlcJs, teatro e folclore;
- dinamização do Conselho Nacional de Direito Autoral
tCNDAl - e toco, aqui, num ponto a que V. Ex.11 se antecipou;
- elevação dos r.crccntual.s dos Fundos de Pnrticlpução dos
Estndos c dos Municír>ios que representarão em 1079, 9r;;_ da arrecadação dos impostos sobre a renda !!Rl c sobre n produção Industrial I!Pll. Anteriormente esse percentual represent~Jva 5'.:.
da arrecadação dos mencionados impostos. Os Estados e Municipios
são obrigados a aplicar 20':(, destes fundos cm programas de educação;
Aqui, registro um fato que considero da maior importância.
Realmente, concordo também com V. Ex. 11 nn necessidade de se
fazer um novo estudo, a l'eformulação do Sistema Tributário Nn·
clonai, de tal maneira que se possam aquinhoar os Estados c os
Municípios, ·com rccur!:os suflclentes, para que eles realizem uma
programação autônoma, pccuUnr nos seus Interesses, sobretudo no
sctor da educação, dl'l ensino e da lnfrn~estruturn. bãsicn.
Mas, coube no Oonrno do cx·Prcsldcnte Oelsel, com a lucidez
que caracterizou os :;cus atas, a ndoçúo da medldn que Implicou
na Reforma Constitucional, restituindo nos Estados 4'ii· do Fundo
de Pnrtlctpação, que volta agora o·;~, sem prejuizo dos 2•::. do
tunda cspeclnl, este porém com :mn npllcaçüo vinculada b.s despesas de capital.
Foi, portanto, no Governo do Presidente Gciscl que os E.stndo:-i
c os Municípios tiveram a restituição dos ..p;;, no Fundo de PnrtJ ..
clpação que antes recebiam c que a partir de 1968, se não estou
esqulvocado, lhes roram retirados.
- lmplnntnção d~ novn sistemática de Incentivos Fiscais, ntrnvés do Decreto-lei n. 11 1.447177, que deu npolo mais consistente no
MOBRAL, no elevar de 1% pnrn 2•;;, o percentual destinado nos
programn.'i dt! educação não formal c formação de mão-de-obra:
- desenvolvimento de dois programas rtnanciados pcln "Caixa
Econômlca Federal", apresentando mccnnlsmo'l de empréstimo com
juros subsldindos peJo Governo: o Crédito Educativo c o Fundo de
Apolo no Desenvolvimento Soclui.
•
O Programa do Crédito Eductltlvo foi lnlcludo cm 1070, ubranRendo duns modnlldnc\es de tinunclnmcnto: pura manutcnçüo e
pnrn Pll~amento de t::xns escolares.
O Sr. Adcrtml Jurcm1t I ARENA- PEJ - Pt~rmltc-me V, Ex.''
um aparte?

-··--
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i\1alu ele 1:l7!1

IHtliUO UO CONGJlESSO N;\CION.\1..

O Slt. AI.OYSIO CIJ,\VES li\HTmA
O Sr, o\ilt~rhal .Jure ma

t

t\RgNA -

PAI- P{J\:-; ni1o.

PE1 -- Quando V. Ex,n assl-

n:dn o Crvdlto Erlueatlvo, quem dar o meu depoimento, com 4:!
ano:-; dt• ma~lstérw. de qul' pouc:1s naçõt~'> do mundo tlvt·rum a coragem elo Brnsll clt• r.nncerJcr l'~;sa possibJUdndt• :to í~stuc!ante de,
clt·J)0\.'1 dP terminado . . . cu cur.'>o, com um ano de caréncla, ele pagar
u qm• l!w fui fornt•cldo na hora t·m CJlll! ni'lo Linha concllr;óes flnanr~r.lras para c:--tudar. Ora. hú dr~ verificar V. Ex.a qw~ num Pais
onde a maiorl:t do.•: brnslli•lrns é clt~ jovms que precisam de e"colas
t' elo cr(•c!ltu t·dueat!vu, foi uma coraL~em admlrãvt~l, que até hoje
IIÚlJ tym sido n·cnnlll:clctn pl'la Opo~il;ii.o bra:-;ihdra. a Jn:-;tltulçãu
clu cn·dlto cclueatlvo, qtw l'll. com a minha er.pet·llmcl;l dr! t-dncador.
ll'lldCJ v!.-;Jtadu jú algum P<USP.'i cltJ mundo. n;·w encontn!l c:om tar::llidadt· <~:.;se Llp~ dt• n.i ttda. r~m vt:rc!:l.de, o Bras!l cmw·~~niu com estt!
~~t·etlltu eclucattvo acabar c:om o paternaUsmo d~ bolsa f!.'iColar.
O SH. i\LUYSIO Clli\VES ti\RENA -- P/u ~Ratifico Jntdrallll'n!c n pronunclaml'ntn de V. Ex.n e o.-; conC'eltos qtlt~ expt·ndeu
porque sfw todo~ lntetramentc 11roerdente;;.
Em W7H o pro).:"ril!'l'•.a JÚ atcnc!Ja a 3118 mil alunCJ:-; carente:-;, com
de rccur:-;o:.; da ordf!m ele 7 bllhõt>s de cruz,dro~.

aplica~·üo

O F'undo de Apolr> nu De:.;envolvimfmto Social IF'ASt to! criado
C'OITI a flnallclíldt· de proporcionar financiamento, em concltçõcs tavor:we!s, a programa-; L' projetas c!l' cat·útcr ~oclal. Cr·rca clr no•;
elos prof.[t'ama:.; por rlí' apmvados ~ltuarant-..:c na área r\r• rdllt:il('ttu,
!t•ndo :•arln destinado~ apenas a r:usto~ ele capital - cat~strucúo r·
l'Qlllpaml'nto ~ tantn para t·nlidadt•." públ!eas quanto para cntldacles privaclus. atln~tndo o valor <li' CrS Hi.7 bilhões no período
de JU7517fl.

:1l•s!c• part.lcu!ar, rogo a aten<,·úo do S1·nador t\clerbal Jurema.
pnrqtu• qu,•ru twtis unn \'t·~ aduzir um c\ado concrdc, ~~m :dJnllu ao
que atirmou anlet·lnrmt•ntl'.
~ rtd'ormulaçâu du salúrio-cduc:\çüo. com ;uunento d(' sua
:·1hqnot:t clt• l,.J', pn.m 2,5'; du. fu!lla de t'ontr:but(;üo das t~mprt•sas.
:\ dtsl.ribuic;ao da.; quotas fcc!el'i:d e (·stadual do salârio-ectucuc;úcJ
L;unb~m !ol ultcntda m•SSl' pt>riodn. Att! 1!175 \'!gorou a Lt~l número 4 .•H0/6~ qnr~ criou o Satario-Educ~tçüo 1, ~:-;tabclccrndo as quotas ele c!istrlbulçii.o de 50'.; para ü Estado c sor,; para c Governo
F'l'dernl. a fim de serem aplicadas atendendo à população da faixa
etó.ria de 7 a 14 anos.
Há a considerar que não só se aumentou a aliquota do :.;a1:\rln·educação de l,4'.'í para 2.5•;; como se alterou es.sc crltêrlo
de distribuição, que antes era so•;í para o E."tado c so·;~ para a
União c depois dessa modlflcaç~o passou a ser dois terços para
o Estado c um tC'rço para a Untflo.
O~ objctlvo.s estabelecidos pura o Ensino SUpi!rlor. no periodo,
l'Stào indicados na Mensagem Presidencial: "controlar a expansão
do sistema, ml•lhornr a quaUcladc e dlvcr.si!Jcar a oferta dos serviços".
A Política Nacional Intí'g-rada de Eclucnçflo. documento-síntese
orientador da açii.o Jo MEC cm todas ns áreas, dcrtnlu o nosso
modelo de univl•rsiclnde, quando expllclta: "A Untvcrsidadt:>, oriunda
da rcrormn, por .se1.1 turno, é tnmbêm a resultante de um compromisso entre a sua função tradicional de conteúdo "humanista" e
a ru~~çâo con~emporâncn, de formndom dr müo-dc-obra quallflcada .
Defrontando-se ,1. soch.•dade brasileira, nas duns últimas décndas, de maneira qua~e dramútica, com crl'sccnte~ pr('~sões para
n cxpans."io do cnsln•) em todos o:-; níveis, sobretudo no unlvcrsltárlo, era lnelutó.vcl [jll(' o êxito alcançado. como se infere desse
documento do MEC, levassl' a "al~llllHl~ atH.udcs que compõem um
qundt•o que poderiamos chamar etc "sindromc do crcsclmC'nto". Ela
tem orl~r!m num comn quf' fct.lchlsmo dos números, <' insplrn-st>
nos métodos corrrntes de medlc;úo do progresso rconômlco, baseado
t'm tnd\caclon~s econômicos c sociais quantificados. O culto do PIB
rcfleLe·se nos aspecto·; sl'tor\als de t:tl l"orma que pan:cl' haver fraca.sso sempt·e que nito se reproduzem as taxas de crescimento dos
anos anteriores".
"0 t•quivoco do raclocinlo está enl que, M~ n partí• ! no caso. o
setor educacional I continuasse crescendo inc\eflnldamcnte a taxas
mal~ altas do que o lodo 10 PIB ou outro valor a).;I'C~udol, che).;a·
riamos dl•ntro de al~um lt•mpo au absurdo de uqut•la ser nmlor
do qu1~ esta ... Pm· tlutro lado, um tal compmtaml•nto concluzirln,
par exemplo, ü ~mlvt•rsal!o.açüo tio t~míno supPrlo:o, meta Jamais nlcançnda peJo:.; paises maLs cvoluictos, t• cujn dcscjnbllldacte c! posta
em xeque."
"A partir de um CNlO momento, no caso d(l t'll'iitlO untvcrsitár!o. é lndi~IH!ns!lvcl fixar ml'tns c lntrodutir na .sistt·mn umn f'!ipt~cle de ~~stablllznclor que lmpe~·n u seu crrsclmcnto desordenado,
mas at.enc!n :1 t'Xp:HlsÜ•J decol'!'t•nt.e elo proprto crpsctnwnto nnclonnl.
Tal pstnblll~aclor devt•m :.;pr, :liêm disso, t.amlH~m um nrll'ntactm·
dns ún•as 011 eal'l't'lra~; qtlt' ao.; lli'Cl'Ss!claclt·s sociais t•st:'io a Indicar.
I' que süu mulaVI'ls como o )1l'óprto tlt•sl'llvolvlnwnto !'iot~lal. l'lll dt·trlmt·nto dus IJlt•nos llt'Ct•ssarla:; o11 mt•ranwntL• ornnnwntals."
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O Sr. Adcrliat .furcma IARENA- PE1 outro aparte'!

o sn. 1\LO\'SJO CIIA\'ES tAREN1\ prazer, Senador Aderbal Jurema.
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V. Ex.n me permite
PA• -

Com multo

H Sr. ,\dcrhal Jure ma f ARENA - PEI ~ Concordo com
os culdnclos de V .Ex. 11 quanto U qualidade do ensino superior,
porque o perig-o que :;e nos oferece C o da massificação do ensine
de nivel univPr.~ltãrl~. porquanto sabemos que o ensino superior é,
sobretudo. especialização c não podemos, de manelm alguma, deixar que o cur~o médio, hoje com um leque de habilitações que
foi criado ntravCs da Lei Passarinho, .'>e transforme, novamente,
num corredor. num túnel para o ensino superior. A finalidade prcJ.
prln. a tnmlnalidad(• da .mslno m&dio precisa ser prest!~iada pela
politica de educ~lc;iio cJn Governo. Por isso concordo plenamente
r.om o:-; r.ulcladas que V. Ex. 11 tem, quando chama a atenção para
a neces:.;lcJnde de se rnPlhorar, cada vez mais, a qualidade do
t•nsino ~upcrlor. para não transform:i.-lo em um ensino que ,o.;:!
rebaixe de nível, afim de se transformar, no que eu diria, uma
democrat~:mçüo do ensino por baixo. Precisamos de um ensino superior cada vez melhor, através da pós-~raduação, para que ek
~~m verdade. '>lrva ao ensino primário c médio através dos seus

mcstn·s.
O SI(. ,\1.0\'SIO CIIA\'ES IARENA - PAI - Multo obngado
a V. Ex. 11
Mas f!S">C mecanismo, além de establlizador e orientador, dc~·,.·ra preencher uma terceira funçào, e.sta voltada para dentro do
próprio sl.~tcma. isto ê. a de c1ualificador elos cur:;os. Ou s('ja dc>vt·r~-l g·arant.lr o nível do rns!no ministrado e a sua melhoria.
Para 1:11 precl'5ar:l sr~mamentr propor os tipos de capacltação qui'
a unlver3ir!ad._. (':.;pcra dos alun::Js cgrc.s~o~ do 2.0 ~rau. ap:>rf-~i
r;o:Lr o sistema d(' selcçüo pelo vestibular, orlent<:tr para outra:.;
:ltlndadf·~; os quf' não prN•ncham condições mínimas. aperfeiçoar
lntt•ssantl•nH·nte o corpo docente, Introduzir uma tecnologia da
educaçü:-1 m:1ls produtiva l! mcdlcl:t') afins.
D~:ntro dc~sa orwntaçúo. toram fixadas metas quantitativas ~~
qualitativas para. o setar, de carâter geral consistindo cm: aJ
r!levar a relação aluno professor: lU utilizar melhor o ano lctlvo:
cJ aumentar a taxa de utilização das Instalações: d> controlar
o surgimento de novos estabelecimentos, seguncto critérios espaciais c funcionais; e) apctfeiçoar, em geral, a administração csco·
lar.
Qualltatlvamcnte, em relação do ensino superior, as metas fo·
ram sintetizadas nas seguintes, como forma de dar vida às quan·
t!tatlvas:
11 ajustar permanentemente a orientação dos Investimentos
educaclonals às necessidades sociais; 21 lncrementnr ncelerada·
mente a oferta de cursos de curta duração, respeitando o principio anterior; 31 estabelecer a reg:lonallzaçãa ou zaneamento
1 relativo 1 das instltulçõe.s de ensino superior, obedecidos os itens
1 e :!, com base cm macrorrcgiée-s (', onde possível, microrreglõe.s
c distritos ~eocducnclonals; 4 l fomentar o retorno periódico dos
~raduados às Instituições de ensina superior para cursos de' reciclnsem 1educaçfw contlnuo.dnl: 51 promover um lnt~nsa programa de cursos de aperrciçoamento e especialização, tendo em vlsta.
o atendimento do corpo docente a curto prazo, quer do ãngulo do
c'Jntcúdo quer do da didática; 6~ desenvolver a ·pós.graduação
1 mestrado e doutorado•; dctJnlr, em combinação com a regionnllzaçiio, uma dlretriz de autorização de funcionamento de novas
imtitul«:ões de ensino superior e novos cursos, entre Instituições
oficiais c privad~s: 8~ promover a urgente revisão dos ·currículos
mínimos, mantida n flexibilidade de elaboração dos curriculos
plenos, scRundo a evolução cientifica c tecnológica e as pecullarldacles regionais, e::;tabelcr.endo um sistema de revisões periódicas
para atual!zaçüo; 91 desenvolver a )Jesqulsa, intimamente associada U. extensão, de modo a nssegurar à. universidade uma função
renovaclorn c pnrtlcipante: 101 promover a ex:tensi1o com o npro·
veltamento ln tensivo e orientada de cstó.gíos curriculares· 11 I
participar, como instrumento basilar, da reforma do ensirlo de
1. 0 c :!." graus, atrnvês dn formação de proressorcs de que este
necessita.

O Sr. Jaison Uarrcto !MOS um aparte?

SCI -

O SI(. ALO\'SIO CIIAvt:S IIIRE:NA multo prazer.

Pcrmltc~me

PAI -

V, Ex.n

Pois nua, com

O Sr, Ja.ison narrcto IMDB - SCJ - Ouço, com nten·
o pronunciamento dl~ V. Ex.n, ab::>rdnndo um as11unto da mai'Jr
rl'h.•vit.nc!::l para o Pais. Nu. oportunidade, convença-me do que li
ht\ pouco, umu cxcelenle J1llb:lcaçiln do Professor Paulo Natanacl,
prl'f:1Ciacla, Inclusive, pelo Lider dn M:üoria, Senador JariJns Pas·
smlnho. sobrt• o que ocorre no BnLsll. Diz ele que HigR.o.; srpara os
pui:o:t•s L'l11 subdt•scnvolvlc!os, dt•senvolvlctos. l' cla.o;:-;I!Jca outros que
.se eoloealll na faixa Jntermrdlnrln, que eh• chama dt> retratú.rlos.
~·:"to.

1)1 1\IUO DO CONGUESSO NACIONo\1.

Silo aqueles que pl:-tnL·jam utoplcamL•ntc a!i eobns. basc:1dn:> t•m
modelos que nào cstüo de acordo com a.s :mas realidades e Qllt'
depois sr .sentt•m frustrados com o pnuco rendimento do plant·jamento feito. Pois bL•m, acabo dt• ouvir a excelente exposi\~Üo de
V. Ex.", reproduzindo aquilo que Imagino o Governo pos11a re:-;olvcr: o de,scalabro reinante na Educação brasllelrn. E, ela cntrn
cm choque com o ufanismo - que eu noto, perdoe-me - colocado no seu discurso. Realmente, hU uma discordância absoluta,
Inclusive com o momento presente, com o protC"ssorado ra~endo
greve, mal pago, mal remunerado, sem estimulas; n educação
prlmó.rla nprc.scntando índices vergonhosos de evasão c de rcpro~
vaçüo: n não abordagem de um assunto fundamental para o Pais,
no nosso cstUgio de desenvolvimento, que C o ensino pré-escolar;
o nbsurdo que se venha a cometer mas·sc Deus qulsl'r. !s-:o nã::~
ocorrerá, porque a conciêncla nacional haverá de repelir a proposta do atunl Mlnl.stro da Educação. Celta agoru, por estes dln.s,
ao pretender transformar as nossas universidades cm nutnrquln.s
especiais: s·egundo ele, com o Intuito, velado sim. de prote~er ou de
defender a nut:momla unlversit:irln e da melhoria da rcmuneruc;ã::J
salarial dos nossos professores, mas, no fundo, é desonerando o
Estado da responsabilidade histórica que sempre tC"ve no Pai". de
proteger o ensino universitãrlo. De modo que hri. um descnmpasso
entre os propósitos escritos do Governo, na Mensnr.:em, e a nossa
realidade, que C completamente distinta. Hoje, quem se debruça,
e não prec!.sn ser especialista, sobre os problemas da Educaçüo no
País vC o descalabro, a falta de orientação, a necessidade Imperiosa de uma reformulação de princípios, a procura verdadeira de
um modelo que .sirva no nosso estãglo de dcsenvolvlmcntn. e não
continue a pretender garantir uma escola própria da época média,
mas dissociada da sociedade onde deveria estar. Por t::;so. ~~mbora
aplauda, em primeiro Ju~nr, o lntercs'i{~ de um Ilustre Senador
em abordar esse assunto, que haverá de ser aprofundado nos
debates aqui, permita-me V. Ex. 11 discordar. realmente. do que
p~etende o Governo e do ufanismo qut• vejo nas colocações de
numeras, que nada dizem. nada provam.
O SR. ,\LOYSIO Cllo\VES <ARENA -PAI -

V. Ex.". talvez.

tenha entendido mal as colocações que fiz - uma deficiência de
minha exposição. Vou tentar aclarar meu pcnsamPnto.
Estou reproduzindo numa síntese, numa :-tprecla~~üo, que ch~l
n:et de geral, alguns pontos mais lmportant1•s d:t açf\o do Mlni.'lterlo da Educação no último quadriênlo, pois seria. como disse de
Início, absolutamente Impossível, no curto espaço de tempo de que
disponho, fazer umn abordagem minuciosa. com dados estntistlco.s
adlclonnis, de cada um dos setorcs Incluídos na ampla esfera rta
competência administrativa do Ministério da Educação e Cultura.
O que enumerei, com relação ao Ensino Superior, roram pontos
que estão na politica Integrada da Educação nacional. Os objetlvos
al1 nxados não se exaurem, evidentemente, num quadrlênlo. São
objetlvos ou metas a serem constantemente perseguidos. atln~l
dos, e ultrapassados, com o reajustamento desta programação, para o Ensino Superior. Mas, o que não se pode, absolutamente, contestar é que dentro desta programação hô. êxitos lndlscutívets. que
estão apontados em algarismos que niio podem ser, portanto, negados. O Programa. por exemplo, de pós-~rnduação: basta ver o prazo
de execução deste programa c o número de pó:i-graduados. a nível
de mestre e doutor. para verificar que, nos últimos três anos, nós
demos, realmente, um passo Importante embora não decisivo. Poderia V, Ex." apresentar os dados estatísticos com uma série do
número de professores, apenas com graduação, professores com
aperfeiçoamento ou especlaUznção: professores com mestrado, e
professores com doutorado, para comprovar que nos últimos cinco
anos diminui o número de professores apenas com graduuc;ão c
cresce, nns Universidades, o nUmero de docentes com cursos de espcclnl12ação, aper!elçonmento. de mestres e doutores. Posso dar
este depoimento a V. Ex.". eminente colegn, com conhecimento de
cnusn, porque tendo dirigido uma universidade federal durante
quatro anos e lutado pela qualitlcaçiio do pcssonl docente, como
condição bó.slca pnrn a melhorlo. do ensino superior no Pais, J3.
temos na mlnhn universidade, pela açii.o dos eminentes colegas
que me sucederam na Reitoria, resultados concretos de tudo tlQullo
que tal estabelecido: um grande número de mestre~. um grande
nUmero de professores com especlnllznção, Há cursos em que tal
passivei dar mais ênfase il pós-graduação, no local ou contratando
docentes com cssn tltulugem, c alguns cursos novos com uma nltn
porcentagem de mestres c doutores, como ocorre no Setor de Geoctênclns.
1!: evidente que este cs!orço estó. multo longe dn meta cera!
fixado., Os paise~ já desenvolvidos estflo trabalhando ntanosamente nes5c camp(J ~·~de a" dlrtculdadPs s:io mnlorrs cm pals em
desenvolvimento, como o Brasil. Estamos longe de nlcançur cstu
meta c elu, n rigor, nunca scrã alcançada, porque, com o descn~
volvlmcnto do Pais, seu crescimento dcmográ!lco t! com n lmpcrio~
sa exlg:Cncln da populaçüo, sempre, por um nível culturnl c eh~
ensino mais alto e melhor, nli necessidades emergentes lrüo crlllndo para o Pais necessidades que vüo se acumulando, nlgumas att'•

(St~~·iio
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ma;; que no futuro .">t·rüo !mpo:;Jtn,c

Convido V. Ex.u u V!'l'lr!car o trabalho que sr cxl'cut.a 11.1 úrca
ela pesquisa ciPlltirtcn, qur é t•xtremnmentt~ dlficll c cara dP rn~
zcr. Nüo bastam só equipamentos soflstlcndo.s, cxtrrmnnlL'Jltf• complexos, mas e C'XIgldo o !Jf'SiiOnl com treinnmento. que multas n•ze.s
t.em dr. ser feito fora do BrasiL 1!: preciso encontrar pessoas com a
vocação parn n pesquisa, porque o pesquisador é um homem que j:'l
nasce com essas qualidades excepcionais. E n pesquisa cientifica
é· Que concorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. para o n'tpldo
progn•sso da sociedade nm·te·amcrlcana, C' pt~squlsns fdtas no
ámblto das universidades.
O Sr. J:Lison Uarreto tMDB- SC1 -Permite. nobre Senador?
tAssentlmento do orador.1 - A minha Intenção ao apartl•ar não
foi ~::vtdcntcmcnte a do espírito ne~atlvistn. Não sou especialista
no assunto. sou medico; o un!ve1·so das minhas preocupações pode
abarcar o problema da cducnção no Pais, mas essa não ê a mlnh:1
:'lrca espt:'ci!lcn. r..-tas. por colnrldimcla. na scxta·feira, debatíamos
esse problema com a Associação de Professore/i Untversltlirlos dn
Unlvcrsldnde Federal de Santa Catnrlnn, o meu Estado, c exala·
mente o professorado dr bom nivel discutia o problema da pósgraduar;ão. mostrando ns suus dcrtc!êncins, o elitismo, inclusive.
denunciado nesse tipo de npcrreiçoamcnto curricular que nada traz
de proveitoso. E observe que sou a favor, Inclusive dentro do estó.~
~lo atual de cducacüo e do desenvolvimento brasileiro. da masstrl·
cação. Não temos ·saida para pretendermos adnptar modelos lá
d~:: fora que não condizem com as necessidades do P:lis_ Mas, devo
dizer que rPalmentc h:i falta de pesquisa pum na nossa universldadl.', toda l'lu encaminhada para a pesquls~l aplicada, visando a
um lmediatt:m~~ qnr não sprvr a um Pais que Pstã com uma dernsat~cm tccnoló~lca das mnlores. nesse mundo. De modo QUe, também. não aplaudo a:-; lntt•nções do Governo. E o qut• me pnrt!Ct• e.">t:u
maturnndo ncs.se Pais t! a ncce:midadc de uma reformula~·üo ~era!
Esta Casa teve o prazer de presenciar e ainda cst:\ com esse drama
qut· é o problema dos bloméd!cos, fruto de um~1 Ll'i de Dlrctrize.~
e Bases complrtamcntt• dissociada da realidade, hoje. estimulando
jovens deste Pais a concluircm um curso cuja atlvldadc l'SpPcif!ca
não t>stá regulamentada. Vejo, para des~rnc,-a
O Slt. ,\LOYSIO CIIAVES IAREN.'\- PAI - Núo ~estaria ele
Interrompe!' o seu aparte, ma~ o defeito nüo está na profissão, cst:i
na falta de regulamentação.
o Sr, Jaison Barreto (MDB - se I - Ma~. meu Deus do cru.
hú onZL' anos essa juventude c:>tá ai, sem saber, como a mãe de
São PC'dro. rntre o céu c o inferno!
O SR. ,.\LOYSIO CIIAVES IARENA- PAI - E.~te C outro pro~
blema. Concordo ...
O Sr Jaison Ua.rreto t MDB - SC 1 - Isso é da l'esponsabllldnde do Governo, que tem que se debruçar para equacionar c pln.ncjar, de acordo com as necessld:J.des do Pais, porque ê InJusto
agora prejudicar essa juventude que JiL está cumprindo a sua obrigação c o seu dever c que hoie núo sabe onde trabalhar. Invadindo,
Inclusive, através de um projeto também teratológico, áreas de
atunçfi.o específica de outros prorlsslonais, estes, sim, realmente
preparados pnra exercer essas atlvtdndes. Mas, vr.jn V. Ex. 11 o que
ocorre no Pais. Hã umn propaganda que C um acinte, nas tclcvl·
sCes, onde umu mocinha. ralando provavelmente com seu pai ou seu
avô, cJtn uma tal Faculdade de Biologia. Meu Deus do Cêu, temos
clnqüenta mll biólogos neste Pais com a sua protissüo não reg-ulamentada. Então o problema não é mnls cumprir metas prcvtstns

nesta Lei de Dlretrlzcs e Bases: é tclormuln-Jo, rendaptã-ln, porque

cln está completamente dissociada dn realidade. 1!: esta a intcn~
ção do meu aparte, a !lm de que nós não procuremos contlnunr
nesses e1·ros que estão ai n vista de todos. Ê esta a Intenção do
meu npnrte.
O SR. ALOYSIO Cfi,\VES I ARENA- PAI -Agradeço n con-

trtbu!ção de V. E:<. 1l Realmente, este é um assunto complexo e de
~rnnde intcrcssr nnctonal, no qual nenhum de nós :w coloca numa
posição aprloristlca, nem numn posiçilo que não vise scniio à melhoria do ensino supC"rlor. no nper!t>tçonmcnto da cdur:nçiio neste
País, porque o nosso problema bó.slco e fundamental é n educação.
O Sr. Jal!ion Barreto !MDB - SCI - E V. Ex. 11 • que C multo
generoso, há de me permitir. Gostnrlu de concluir dn minhn prcocupaci'lu. porque sinto c denuncio Isso à Nação: esstl tentativa. dl'
prlvntlznção do ensino. que só não est:'l n acorrer no nivel superior, porque o Ooverno assnmbarcn. um aumento do núnwros de
alunos como se fosse obra sua. O que houve. nrstH Pnís, to!. umn
proiiJ'eraçüo - certa ou errada, nüo vamos d1~cut1r, t~u defendo u
unlvcr,-;ldadr. de nível superior - c snu ravorú.vd a C'la, nms, nn
\'Ndmlt•. por e.~Umulo dn Iniciativa prtvudn. O quP. hoj1~. nós lt•rt··
mo:; qul' tlh:cutll', lll~sltl Casa é QUl! quundo o Ministro cncamlnhn
pm·a " Presldcncla da Ht~J1Úbllca c:;~c anteprojt•to, tmnsleru:dn.
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praticamente dt•soncrando o Estado de :«· responsabilizar pelo cn~
~!no ~uperlor ntravés dcs~as autarquias cspcclnls. está dcmonstran~
elo que nüo quer mnls nssumlr essa respon:mbllldade. Eu só queria

demonstrar \sso n V. Ex.n Vou concluir, mas perdoe-me a pressa.
Hoje, o próprio ensino sccundUrlo estit. sendo transtcrldo para a
Jnlclatlvn privada. Mas, então, para quê o EstadO? Hó. uma tcnd&ncla de privatizar no sentido de entrega da nossa economia de
base à inlcinttvn privada; o ensino à Iniciativa privada; u assls~
tencla médica à lnlclatlvn privada. Onde é que nós vamos chegar,
atlnnl?
O SR. ALOYSIO CIIAVES IARENA - PAI - V. Ex.". aqui.
me permita uma rctlrtcnção. Cometeu dois equívocos. Em primeiro
lugar, a transformação da universidade cm autarquia não é uma
inlclatlva. deste Governo, como não foi do Governo anterior. -e
um anseio da universidade, que, através do Conselho de Reitores,
tem postulado essa solução que não visa a exonerar o Governo dos
encargos do ensino superior; ao contrArio, npenas recursos flnancclras são transferidos às universidades, quando transformadas
em autarquias, sob a !armo. de um auxilLo global, para que estas.
na elaboração de seus próprios orçamentos, pelos Conselhos Unlversltãrlos e Conselhos de Curadores, aloquem esses recursos segunda as suas convcn!Cnclo.s. Esta solução visa a dar malar au·
tonomla, malar liberdade de nção, malar amplitude à pesquisa
unlversltârla do que sob a !arma de um órgüo dlretamente vinculado ao Mlnl.o;tCrio da Ed uco.ção c Cultura.
Não se pretende entregar - nem poderia ocorrer Isto a um
exame ponderado de qualquer pessoa - essas universidades a Iniciativa privada.
Bom. Com relação ao ensino de segundo ~ro.u, ...
O Sr. aison Barreto I MDB - SC I - Permite-me, ainda, dentro deste assunto?
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à Naç;i.o e nüo procur:.~.r subtcrfúl{io;-; como c:;:.e de pretcndt•r dar
autonomia à universidade, porque não é a verdade. ~o anteprojcto.
c no pouco que pude ler nos jornais, o Governo vai continuar
rt!~dmcnte delcrminando as coisas. No outro aspecto, quanto ao
ensino secundário, continua o mesmo drama c o que C mal~ grnvc.
distorcendo, a pnrtlr do momento em que as comunidades começarem a part!clpar. Hoje, transformaram as associações de pais c
mestres cm, praticamente, responsáveis pela sustentação do ensino
!iecundó.ria no Pais,
Esses pais, hoje, estão praticamente construindo, mantendo,
recuperando os cdlrlclos, pagando taxas c, prath:amentc, pagando
o ensino, Então, há evidentemente uma escalada nesse processo
de privatização dn. educação na BrnsU contra a qual não concordamos.

O SR. ALOYSIO CHAVES IARENA - PAl - Não comungo
dessa sua apreensão, Senador, porque tenho dados concretos, experiência da administração pública nessa arca e posso lhe artrmar
que, cxatament.c, o fenômeno e o contrário; e da ampliação da
il.rca do ensino pUblico, restringindo-se, diminuindo a área da Iniciativa privada, pelos motivos que apontei. Quanto a eventuais
escolas de comunidade receberem auxílios dos pais dos alunos. ou
de outras pessoas, Isso pode ocorrer de uma rnamdra episódica,
de uma maneira eventual, mas nfio como uma orientação, como
uma decisão que levasse justamente todo o ensino de st:gundo
grau para esse, cu diria, descumlnho.
O Sr. JMê Llns !ARENA- CEI -Permite V. Ex. 1~ um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES IARENA - PAI - Ouço V. Ex."
com multo prazer.
O Sr. Jose Lins (ARENA - CEI - Nobre Senador Aloyslo
Chaves, o problema do ensino C, talvez, um das mais sérios de
todos que hoje enfrentam os paiscs em desenvolvimento. O Brasil
é. hoje, uma nação de 110 milhões de habitantes. ~ natural que
O SR, ALOYSIO CIIAVES jARENA- PAI -Deixe-me comnos perguntemos sobre o que vem acontecendo com a educação.
pletar, agora, a observação de V. Ex."
V. Ex.n em seu discurso, taz uma circunstanciada análise do peO Sr. Jaison Barreto I MDB - SC I - Pois não.
riodo mais recente do governo. Apesar de tudo que .se vem fazendo,
O SR. ALOYSIO CHAVES IARENA - PAl - Com relação ao c é muito, há um sentimento de que precisamos cuidar de melhorar
o
nivet de ensino brasileiro. Isso e naturaL V. Ex.·~ sabe disso cn:ilno de segundo grau, hó. também um equívoco. A rede pUblica
de ensino de segundo grau é que cresceu - e cresceu numa pro- que passamos de lO milhões de meninos nas nossas escolas cm
porção multo maior: hoje, a rede pública esti pratlr.amente com 1963, para 26 ml.lhõcs em 1U78. Passamos de um milhão de alunos.
mais de 2/3 da matricula do ensino de segundo grau, Invertendo nos ginásios, para 2,:! milhões. Passamos de 124 mil alunos nas
aquela s!tuaçlo anterior de alguns ano.s atró.s, em que o maior universidades po.ra um milhão e 117 mil alunos. Atendíamos a
da população, cm ldad~ de ginásio, hoje, estamos atendendo
número de matrículas era !cito na rede privada. Hoje, ou por 9,9t;ó
motivo do custo de vida, ou por que o ensino nos estnbeleclmentos 17,5'7t. Mas, comungo com o pensamento de que esse trcrne:-~.do esforço realizado pelo Pais trouxe conseqüências naturais na área
de segundo grau é um ensino mais caro por causa da protl~iona
llzação com sentido da termlnaUdade, por qualquer circunstãnclp.. da qualidade do ensino. Nós, que tinhamos o ensino elitista, não
por
vocação do Pais, mas por deflclência de recursos de toda a
entlm, hoje, a matriculo. se encaminha sobretudo para a rede punatureza, passamos a ter um ensino de massa. Há. um. grande
blica, que está recebendo esses estudantes de segundo grau.
esforço para ajudar a todos que estão em Idade de estudar em
Fui obrtgado, quando Governador do Pará, a quase Improvisar todos os recantos de nosso Pais. Ora, esse crescimento tremendo
soluções quanto n base tisica para atender a essa demanda exdo ensino é claro. exigiu um estorco de ajustamento multo
cessiva, a essa corrida de matrícula no ensino de segundo grau.
grande; ajustamento no campo da rormação de novos professores.
Surge aí o esforço para a qualificação Ideal desses novos mestres.
Era esta o. retttlcação que desejava to.zer.
Esforço para Instalação de novos equipamentos, esrorço na ó.rea da
O Sr. Jaison Barreto 1MDB - SCI - Apenas, g~stnria de administração, esforço na área do Investimento tisico, esforço na
responder a v. Ex.a Em primeiro lugar, não houve equtvoco; cm área da pesquisa, também tão necessâria- como bem cita o nobre
segundo lugar, 11 nos jornais, il questão de 4, 5 dtas, que o Ml~lstro Deputado. Ao lado do ensino lnstltucionallzado, também passamos
da Educação acabava de encaminhar ao Presidente da Republica de 172 mll alunos altabetlzndos pelo MOBRAL, no primeiro ano.
o o.nteprojcto, transformando o.s nossas unlverstdades tederals em p:1ra mais de um e melo milhão de alunos alfabetizados em 1978,
autarquias.
totalizando mais de 10,5 milhões de alunos nlt:lbetlzados .1té hoje
pelo MOBRAL. Quanto il prlvatlza~ão é bom que se diga que autar~
O SR. AI.OYSIO CIIAVES I ARENA- PAl -Mas não é iniqulzaçõ.o
niio slgnltlca privatização; autarquias são modalidades
ciativa do Governo. Isso é uma proposta que partiu das próprios
de
órgãos públicos como todos sabemos.
RPitores, através do seu Conselho de Reitores.
O SR. ALOYSIO CHAVES I ARENA- PAl - V. Ex.• me perO Sr. J:~lson Barreto IMDB - SCl - Exnto. Ele cstil o!lclolldoe, cu não queria interromper o seu aparte, mas o problema de
:mndo esse propósit.o c ns alegações são cxo.tnmentc essas de V. F.x.a
autarquia, a que eu la me rctcr!r, Justamente antes, ~ um proo Sr. José Llno 1ARENA - CEl - Permite-me V. Ex.• nobre blema que est:i sendo colocado como se tosse novo, é, há vó.rios
Senador?
anos. objeto de de!ln!ção legal. V. Ex.• vai ver1rlcar que n Lei
0
O Sr. Jn.lson Barreto CMDB - SCI - Gostaria de concluir.. n. 5.540 dcllne a universidade como uma d.utnrqula, Se V. Ex."
apanhar
c manusear o est:1tuto de qualquer universidade brasileira,
Veja v. Ex,R a experiência que temos com as autarquias neste
Pais, nü.o são das que tazem prever bons resultados. Qu.em co- nele encontrnrU escrito que "a unlvcrstdnde é uma autarquia que
nhece a drnma, a omissão do Governo tedcral, c. ainda ha pouco goza de o.utonomla tinnncelra, administrativa, clentirtcn, didlitlca",
O que se pretende, através desse estudo do Conselho de Reivln numa cxposlçúo daquilo que, prntlcnmcnte, e uma autarqul~, etc.
da Previdência Social, onde o Mlnlstro Jair Soares mostrava o d~ tores, é dar autonomia malar às universidades para que não tiblto do Governo com esta autarquia., num valor absurdo. nu.o quem vinculadas dlrctamente no r..Unistérlo da Educação, sem licumprindo com as suas obrigações, Isso tnz prever - c ali está berdade de fazer progrnmnçüa financeira, estruturar o sistema
o anteprojeto que, provavelmente, vtrli para o Congresso - que dldátlco.cicntitlco de ensino, de ucordo com os rumos que devem
cxntamcntc o Governo estã se desonerando porque nutnrqula ate ser Imprimidos realmente n cada uma delas, respeitar as dlretrlzes
da Lel rundnmcntal c as pecullnrldadcs regionais.
n~esmo não só é autogestora ma:; se vê na obrlgnçõ.o de procurar
O Sr. Ja!son Barreto IMDB - SCJ - Aparentemente.
rrcmsos c uma das tlnnlldadcs da autarquia especiaL expressa ~o
projeto, é essa. Orn, nõ.o hó., evidentemente, posslbilldndc do, n~o
O Sr. José Llns !ARENA- CEI - Permite V. Ex." que cu terpagamento por parte do 11luno dentro dessas unlvcr:'ildndes. Ent.ao mine o meu aparte?
hU um encaminhar evidente, O Conselho Federal dt• Edt!cn~·:!o,
O Sll. i\LOYSIO CIIAVI;S I ARENA- PAl - Pois não.
por unanimidade das seus membros, tem ~epetldo que hn uma
comlssfw t~spt~clul c.sLudando a trnn.srormnçao do ensino grntulto
O Sr. Jose Lins I ARENA - CEl ·- A nutarqulza~·flo, no caso.
superior em en:ilno PilltO. Eut.i10 o Governo tem que talar franco
e lnclusl\·e convl'nk•nte, par.'l. ctu· mais uutonomla ú universidade.
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E .se alguém pa~a a universidade .süo apenas nqut>ll'!'l qw~ podt~lll
pagá-la, porque o Governo criou, paralelamcnt.c, um programa
pura auxiliar o.-; aluno:-~ que núo podem arcar co mas despesas, financiando totalment.e o curso desses alunos.
O Sr. Jahoon U:lrreto 1MDB - SCl - Nobre Senador Jose
Uns, primeiro, não e totalmente ~~ nem o nobre Senador Jarbas
Passarinho ousa defender es.sn tese do CrCdlto Educativo.
O Sll. AJ.OY!-110 CIIAVES tAR:-.:NA - PAI I - Tt·nho lllllll.n
prazt·r em ouvir V. E.x. 11 , mas concedi n aparte ao Scnndm· ,Jose
Llns que, espero, S. Ex.11 conclua para retomar o curso da minha
cxposlçúo porque o tempo, rea.lment.c, corre á !rente dl' todos nús.

o Sr..Jose l.ins I ARENA- CEI -- Fhlalmentt~. para que núo se
tPnhn dúvida quanto ao e.sfon;o que o GoVl'rno vem fazendo na Pdll·
caçáo, convem quL' saibamos que n despesa feita, em educ;u;;'lO, t~m
lfl6:l. era de 4,1 bilhões de cruzeiros.,.
O Sr. J:lison narre to I MDB - SC I V. Ex.a Por que V. Ex.u .St! reporta n 1963'!

Saudosismo. permita· me

O Sr. José Lins 1 ARENA - CEI - Porque o Governo da
Revolução, a quem se culpa hoje, come\OU cm Hl6·1.

O Sr. Jnisun Barreto t·MDB- SC1 -Agora vem V. Ex.u com
1!163 ou 1064. Os números l'U conheço c, evidentemente, cm 1000.
provavelmente, teremos o duplo ou o triplo de alunos matriculados. o que e o claro c evidente. Aconteça o ,que acontecer, mudP
r.1 Governo que mudar. o Pais vai contlnuar aumentando .sua J1artlclpação ..

O Slt. t•RESIDE:'IiTE 'Ga.brit•l Hermes) - PPço nos Sr:;. Se~
nadores que n~-w apnrtelcm mais o ornclor, porque S. Ex.n cti.'i)HWill
dL' apenas :2 minutos para concluir seu pronuncinment.o.
O Sr. Jose Lius 1ARENA - CEI --- Nobre Senador, j~1 u;"Ul
vou me referir n 1963. ma.s a 1067. Nesse ano. o investimento cm
~~ctucac;:1o foi de 5,6 bilhões. J:i cm. 1077. foi de ~5 bllhõL·:.; _ bto
slg-niflcn que passamos de uma. apllcnçüo de 1.6 1."; do PIB. para :.!.fi.
Isso não sl~nlficn que :-;c cstú f:LZendo tudo.,.
O Sr. J:dsun narrcto I MDB -

SCS 1 -- Precisa multo mais ..

o

Sr. Jose Lins jARENA -CEI t.'sforço que vem sendo feito.

... mnss mo'>tra o

grandt~

O Sr. Jaison Barreto IMDB- SC1 -Exige prioridade c fllosortn de Governo, exige Isto tudo ...
O Sr. José Llns IARENA prlorltárla.

CEI -

A Educação é rcalmcnl.t•

O SR. ALOYSIO CIIAVES <ARENA - PAI - Peço ao nobre
Senador José Llns que conclua. o seu aparte, pois desejo retomar o
curseo do meu pronunciamento, nesta Casa,

O Sr. José Llns IARENA - CEI - Oponho-me apenas n.
alegação de que o Governo nndn estô. fnundo de sério pela cdu·
cação. O esforço tem sido grande, conquanto precisemos aumentã-lo. Não há mal em reconhecê-lo: precisamos aumentá-lo em
quantidade, reforçando a oferta de t•nslno, c precisamos também
melhorar sua qualidade.
O Sr. Jaison Barreto <MDB rund:unental ...

SCI - ·Est.c é o nosso objctlvo

O Slt. ALOYSJO CIIAVES IARr::<A- PAI-· Agraadeço o aparte de V. Ex." e como estou sc.:ndo, rcltcradamcntl~. <'~vertido pcln
Mesa de que meu tempo esta es!~llt,iJ.do, eu de.sejuvn l'!ir.larccer não só
ao nobre Senador José Lins, cuj~4t: mtormnçõcs sfi.o rc!ídmente exatns
- estão sobre n mesa - apen1t:; núu dt•scl a cs~ nivci de dados
e de algarismos porque me color;ud no plano de uma npreclaçüo
geral - repito - cm race do pr<l'to, tio tempo mult.o curto que me
era reservado. :E: Impossível tent.nr n r.bordasem, !<1.2enclo o enfo·
que cxclu.slvamente sob esse nspcclO,
O grande mórito dos apartes qur- V. Ex. 11 deu é cx~ttamcnte o
de enriquecer meu pronunclnmcnto l: tr~1.Zcr umn contribuição que
nós, preocupados com o tempo, deixamos um pouco dL• Indo.

O Sr. José Lins I ARENA- CE) -

Obri~ado

a V. Ex,l\

O Slt. ALOYSIO CIIAVES !ARENA - PAI - Ma.,, Sr. Presidente, no Indo dcssus rcfcrênclns ao ensino superior, nüo quero
encerrnr essa parte - c hll. uma série de dados cstatí.'itlcos c lnformações, que cu desejo pnssnr ju.stnmcntc no conhL•clnwnto da
Casa, através do meu discurso - nfLo quero encerrar sem ob.scr·
var que esse problema dn universidade cQmo autarquia especial
ou da unlvcrsldn.de como autarqula comum, como cln .s 1• lluwrt·
ntualmcnte nn estrutura dn ndmlnl:itrnçüo pública, nilo é pfl\!1ll•·
mn que Lcnhn o ri.sco Iminente de deturpar, destruir ou cmbur:u:ar
o desenvolvimento do t•m;lno superior no Brnsll. TalvL·Z seja ali··
umn turma dt• af{lll:t.al' e d!~ melhorar a:; condl~·U('.'i dn 1'11-.lno 'iU~
porior. Por quê? Quem Ilda eom o ma~lst.t'•rlu, sobrptudo o mag!.'itCrlo u nível unlvcrsltúrlo, sabt~ que nem sPinPI'P ~·· collVt~nlcntt•
ter umn unlversidnde como Ol'I{Úo de uma ndmlnlst.m~·:"lO dln•ta.
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vinculada ~" subnrdlnadu dh'l't.amcntc ú rstruturn admini~trntlva
do Ministério da Educ:u.;áo ou de qualquer outro setm. Hú nect•ssl·
dade ele as:;etrurar essa autonomia, ele clnr à universidade Clexlililldadc, dt' dar-lhe malar llbt•rdude de açào, como, ademais, oeorrc cm muitos p;d:-;es elo mundo. Onde encontrei a universidade
melhor organi;mda foi exatamcnLe nos pai:.cs onde a.s unlvc·rsldmlcs tinham maior llberdndl' de nçào e podiam, reahncntc, cledicar-sl• a t~Xt~cutar Jli'O!-\"I"ama próprio, conforme seus lnt.crc~~cs
dt• ensino, intNcsses de pesquisas, Interesses de extensào, lnrlu·
slvr a pós-~raduaçiw.
Sr. Presidente, vou concluir:
De cont"ormidndc com a Politic:L Nacional de Inte~ra~~:lo da
Educ:u:ii.CJ, n ênfase da açüo r~ovcrnamcntal. no campo do ensino
:;upcrlor, no perido sob cxanw, visa n criar um núcleo de ensino
unlvPrsit:irio, cujo centro de grnvldndr se clcslocasst! ordcnadnm{'nte da preor.upnç-ào dominante de profl.sslonnllzac;üo, para a
crlnçüo de amplo campo de pesquisa, de cientistas c homens dt•
cultura. Em .sint.e!ie, o Governo Incentivou a emen~t.·nchl da g-cnína ln.stitulc;lio unlversltárln que funcionasse como casa do saber
nnctonal, sem prejuízo dn nnterlor prcocupnc:ão predom.lnant.t·
dr formar profissionais. ncccssürlos à r.onsolldnçüo do processo
do desenvolvimento hra.sllclro.
Em 1073, esse sistema atendia ll 72!:! mll alunos de ~-:"raduaçúo e
em 1978, a 1,4 milháo.
No tocante ao sistema de cxunws vesUbulan.:s houve, no pc·
rwdo de 1972177, um crescimento da ordem de HiO•,; na dem:~nda
dl' vaga.s (' 7fi•·; na oferta. A rPJ:,çüo entre alunos conclulnte.s du
:!.U Grnu. no en:-;ino rcRular, t~ a:; vagas oferecida:, pelas univL•rsidades. L·Jllrt'tant.o. nào :1presenta tal dl:-;cn·p~mclrt, l' vem se mantendo cc1m v:1rinções pouco ,o.;ignilicatlvas. O desequilíbrio cxi.sten·
te entrt~ a demanda aparente c a ufert.a para o vestbul~ll· t; cuu·
·a·qlil·nci<t. de variaveis externas ao !'lu;w J'l'~Ular de candidato;..
alnnos fora ela t'Scola. que volt.am a e..;t.udar, alunos Pg:res:-;os d(J
t..•n-;lno :;uplelivo e, principalmente, alunos que prestam mni:; clt·
um vestibular, .sej;, no mesmo ano uu cm ~no:; diferentes. ALuaimente. não há meio de se fazl'r a distlnçao entre o número dt·
inscrições para o vestibular L' o número real de pe!-i.soas que prc':itam esse vestibular.
A obt.ençüo desses dados só seri.l. passivei mediante um con·
traJe ccntral1zado, Inexistente no momento.
As a.ções promovidas no ãmblto do ensino superior descncadca·
ram, nesse período, processos e movlmentos cujos desfecho c resultado têm o vigor de um snlto qunlttntlvo e uma. mudança de
natureza, desdobrando-se em quatro políticas bem definidas:
-

ordenamento de expansão do sistema:

-

fortalecimento do .sistema unlversltãrto:

-

melhoria de qualidade do ensino:

- aperfellçoamcnto dos méto<..los de gestão admlnlstrntlva.
A politica do ordenamento da expansão não se confundiu
com a. redução da capacidade de or·ertn de serviços educacionais
de nível universitário, mas com a otlmlznção da dlstrlbulçüo dessa
oferta. Buscou-se, desse modo, em primeiro lugar, um malar equllibr!o rcslonnl, permitindo aceleração do crescimento do sistema
de ensino superior nas regiões menos servidas como o Norte, o
Nordeste c o Ccntro.Qcstc. AI>Sim. n taxa mn.lor de crescimento no
número de estabelecimentos e de matrlculns ocorre nru; regiões
Norte c Centro·Ocste, enquanto desacelerou-se o crescimento no
Sudeste.
O ordenamento orientou-se no sentido do. reformulação do
tipo de ensino oferecido. Desse modo, a taxa de expansão do número de cursos tem decrescido 187,8'7; para 68/73 c 18,3% paro. 73/77l,
enquanto o esforço de ordenamento dlreclonn n expansão no sr.n·
tido dn. dlvcrslflcação da oferta.
Exemplo disto é n criaçü.o de cursos para formnr;flo de tec·
nólogos, n partir de Hl73, quando existiam 27 cursos, os quais, cm
1078, totalizavam 126.
O fortnlcclmcnto do sistema universltti.rio tem sido dr.sencn·
dcu.do, cm parte, ntraves do projeto prlorltti.rlo Assistência F1nanceirn a Instituições Federais. Nos estabelecimentos federais deu-se
a lmplnntaçfw do Plano de Clnsslflcaçflo de Cargos, maior t·cspons:i.vel pelo g-rande crescimento dn cxccuçilo orç-amentária. Somouse a Isto o grande esforço voltado para construçüo dn base :islca
c aqnl:ilçüo Llc equipamentos, prevendo-se um acréscimo de 58 1;;
cm 107!1, .sobrt· a úrca dL-;ponivel em 1075 nos campl universitti.rlos.
Os resultados podem st•r vlsualhmdos no fat.o de I'JUe, a partir de
197·1, se tem ob1'il~rvndu uma taxa de crc:n1mcnto do alunudU na~
UlliVer!ildlldes, S\lpl'rlor :'J. dO!i f'St:tbt•lf't:1JL1t•nto~; Isolados, OlO COil•
trúrlo do IJllt• vinha ot~nrr~>nclo ant,•rlomwnt.L•.
Alúm dl5so. ll.'i un!Vt'l'~;ldat1Ps lt'lll o St'll fWsso:ll doecntP mais
qu;llitlcacln e com H propor~·;1o rnal . ; Plt•vada d~> dm'clll.t•:: com I'P·
g-lnw dt• trabalho dP Lt·mpo inLcgml.
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Cn111 rc·Ltcúo a llli'Jlltlria ela quallc!actr r!P ••n:;!no ennstata·:-if•
qtwdro.-. rioec•nt.••s l'nram rr·novacio~; ,. amp!laclos, a p1'.'i(jtllsa
r.JI'llli!lr.:t vc•m SP!Idct lnct!lll.lvada. os Jtl'olt·ssnn!s vt·m sencl:J tn·inadw., no Bra.sil ,. llo Exterior, a lntq.:-raçúo Unlw!rsldud:·-Cumunldad!• e UnlvPrsldac!t•-F:mpn·sa vt•m sc·ndo lnst.ltur.ionallzada.
Na nwsma Unha se· c•IHJUadram os projet.os volt.adns para o desl'llvolvlnwnto de navas mt'tnclo!or.:-ias aplleadas ao ensino sup 1·rior
e para a rrformulaçao c• atuallzac:üo dt' currJculos.

(j\14' ~s

O Pmg:rn.ma de Mc·llwrla dll:i ln:iLillaçól'S de Ensino Supt•riul'
cor.nplcmentou o ~·sforc;o de ape~f~lçoamt!nto do ~:orpo docente.
Alem da ampllac;an do espaço ft~u.:o, att•m;ào s!J,:nlficat!va vt'lll
sendo dada ao t•qulpamc·nto adL•quadn ús Instalações visando i1.
nu·lhorla da f'jualldadl' de f'nslno c o dt•.•uonvolvlmento da pesqu!.~a.
No pt:riodo de lfl73/78, o MEC possibilitou a construção df•
mil 1111~tros qu<idradns de novas ec.litlcaçôe~. a conclusão di·
cerca d1• 407 mil metros quadrados di• prCdlos Jnlclados. construido~ parcialmente. on cujas estruturas .Sl' encontram expostas à
ae::w do!'i denwnto.s naturais l' ainda a recuperat;>üo c adaptac;ão
para nova:-; runr;õcs dentro do sistema de ensino superior de cPrca
de 142 mil mc·tros quadrados. Paralelamente a cxccucão das obras.
o MEC promoveu ainda a aqulslçfw dt• equipamento.~ par:t o t•nslno
dL· pesquisa c Jmobll1f1rio para aquelas ãn~as cdl!lcadas c complementadas, envolvendo, no total. somados os esforços para a construção e I nst;:llação, CrS 2,5 bilhões.

noa

Acre.~ccntaMsc a Isto ::. continuidade do grande desenvolvimento
da pós.graduação que conduziu
ffi(•lhorla da qualidade do ensino
e ao fortaJeclmento da Instituição universitária, como tal.

a

A politica executada pelo MEC, nessa ó.r('a, entendeu que a
melhoria da qualldade do ensino c o fortalecimento das Instituições unlwrsitárias seriam J'IOSSívels na medida cm que a admlnls·
tração universitária se desenvolvesse estabelecendo melhor artl·
culaç:io dos recursos dlsponivcis. Tal articulação objetlvando não
arP?1 n" manter c l'Xpandir a cap~\cidadc Instalada de cada estabelecimento de ensino c pesquisa. mas, sobretudo, otimlzar, quantl·
tatlva e qualllnt.lvamentc. o uso dos fatores dlsponiveJs.
Na área culturnl. o MEC realizou obra dlt:ma ele encõmlos nos
últimos anos. Para consccussfw desse objetlvo, com a valiosa cola~
boraçiio do Conselho Federal de Cultura. t•stabclcccu a Politica
Nacional de Cultura, que encerra a concepção bâsica do que entendemos por politica de cultura c procura defl.nlr e situar. no tempo
e no espaço, como se escreve nesse Importante documento, a cultura brasileira; explicita os fundamentos lcp;als da ação do Governo
no campo cultural: traça as dlretrlzcs que nortearão o trabalho
do ME~: detalha os objet.lvos c os componentes bisicos da Politica
Nacional de Cultura; exprime ldêia.s c pro~-tramas: revela formas
de açi'i.o.
A Politica Nacional de Cultura, como enfatizou o Ministro Ney
Braga na apresentação desse documento. "procura compreender a
cultura brasileira dentro de suas peculiaridades, notadnmcnte as
que decorrem do sincretismo alcançado no Brasil a partir das
fontes principais de nossa civilização - a Indígena, a ruropéia e
n neRrn .•A.. dlvers!Clcação regional do País e n ncccssldnde de vnlo~
rlzação de~sns manifestações artísticas são também consideradas
partes essenciais dessa Política.".
A lúcida concepção desse documento parte da vt'l.llda atlrmaUvn de que "a construção do futuro de um pais c da J::randeza de
seu povo nUa se fundamenta, somente, em alicerces materiais. O
espirita que o anima, c que é o responst'l.ve1 mnlor por sua ldentl·
dnde, merece preterCncLa na elaboração do planejamento nacional".
A Politica Nacional de Cultura, traçada pelo MEC, resulta de
pressupostos sobre os quais ela foi concebida e que podem ser,
nsslm, cxpllcltndos: "O primeiro deles
o de que uma politica
de cultura não slg:nltlcu Intervenção nn aUvidndc cultural cspon·
tõ.nen, nem sua orientaçilo segundo rormulaçõcs ideológicas vioJcnt.r~r't~ .. n~ ria Ulwrrlnde de crlncüo que n ntlvldnrlt> cultnrnl snntw.
O ROVerno brasileiro não prct.ende, dlreta ou Jntllretamentc, subs·
Utulr a pnrtlclpação dos Individuas nem ct-rcenr us mant!estações
cultural.<; que compõem a marca própria do nosso povo."
"O segundo pressuposto é o de que a politica dn cultura pro·
porclonarâ as dlrctrlzes bó.slcas pelas qunls o poder público se
propõ(' estimular c apoiar n nçúo cultural de Individuas e ~rupos.
Partindo desses pressupostos, serõ. alcançado o objctlvo maior
n qll(.' deve aspirar uma verdadeira politica de cultura, tsto é, a
plenn rcnllzo.ção do homem brasileiro como pessoa.
Cultura não C apenas acumulnçúa de conhecimentos ou acreselmos de saber, mas a plenitude da vida. humnnn no seu selo.
DcBcJn·sc J'lrcservnr n sua identidade e orlglnalldudc rundadns nos
g:cnuinos valort•s hlstórlcos·socials c espirituais, dondt• decorn• a
rclçüo peculiar do homem brasileiro: democrata por rormu~·lw c
espirita crlstilo, amuntc da Hbcrdudt• c da uutononün."
A Fmalaçfw Nacional de Arte - l~'UNARTE tt•m como ronte
de lnspiflli,'ÜO para a ror~ll!lncüo de seu:-; projetas culturais t\.s
dlretriZi'S t·ontidas na Politica Nncionnl dt• Cultma do MEC. A

e

c•st.rut.urar.~;-,o

clt·ss{• arcalHHI~'o f!losó!lco Qllt• lnform;1 ;1 acf10 ••st;,!al nu campo artistlco-c:uJtur:d, foi n·allzada vi:.;andD a o!'lentar
atuaçiío elo Governo, que jamais devPr:i se tlautar
JW]o dlrir-:ismn, e sim procurar o caminho do respeito ils diferente.~
nwnl!t•star.;ôcs regionais de nossa cultum, do respeito :'t Jlberd;ldt•
dt· crlaçüo t' do entendimento de que o desenvolvim1mto nacional
não é um fato de natureza puramente· cconõmlcn, pois Inclui uma
dimensão cultural que. respeitada c estimulada. contribulrú de
forma c!et.lv;J para elevar o nível da qualidade de vida do povo
brasileiro.

t• cond~cinnar ;1

Assim, segundo as dlrí!trlzes bá.~lea.s da Politica Nacional ele
Cultura e de acordo com a própr!a ampHtudc do roncelto c:mtPmpurúneo de cultura, a FUNARTE procurou, sem rigidez. rormui;~r.
coordenar e executar pro1_~ramas de Incentivo às manifestacõr~.:.
artísticas, bem como estimular a valorlzaçüo das m::mlfestaçõc:;
arti.~t!c.a~ c tradiclonrus, representativas do nosso povo, além de
apoiar as instituições culturais oficiais ou privadas que visem ao
dc.st!llVolvimento artistlco nacional. Suas úreas spcr.lt'lcas de atuaçào sUo a música. as at·tcs plásticas, o folclore c o teatro. o órgão
estimula ainda atividadcs cincmatogniflcas r filmes cm Super 8 P
documentários em gera! I c dança artística. Para $C ter uma Idéia
da dimensão do trabalho desenvolvido pela FUNARTE. é JmportantP a.sslmllar que de meados de 1!176 a Hl78 o õr~iio apoiou mais
de 4. 200 eventos. en trc concursos. exposlçõt•s, festivais, clipPtáculo!i.
edições. cursos, pesquisas, restaurações c outros.
A preocupação da FUNARTE em apoiar eventos no :lmb!to da
universidade brasileira. provocou a criação do chamado Projeto
Universidade, que procura, entre outros objetlvos, despertar o
unlver5lt:'lrlo para a lmportãncia da preservação da nossa cultura
popular tão ameaçada de dcsfl~uração. A Idéia central do projeto
é transformar a universidade cm verdadeiro pôlo Irradiador de
cultura para a comunidade, através de atlvldadcs artísticas ordenadas cm um calendário permanente.
No campo da educação artistlca, visando prlmodlalmente ã..s
crianças do 1.0 e do 2.0 grau. foi Instituído o Projeto Espiral, que
em sua primeira etapa tem em mira formar os Instrumentos de
cordas nccessârlos as orquestras que se Iniciam. Numa segunda
etapa, o projeto tem em vista profl5slonallzar .iovPns para a con~
feccão, rcparacão, monta~cm e conservação de Instrumentos de
cordas, mediante cursos prâtlcos c teóricos.
Outro nro~rnma ouc deve ser citado é o da Rede Nacional de
Música. criado em beneficio do público intcrlorano. que passa não
só a ter oportunidade de entrar cm cantata com os melhores arti~M
tas c Intérpretes da música erudita, como também de se enrlque~
cer com as ntlvidadc':i dldãtlcas especialmente elaboradas. Deste
projeto Inicial, jâ nasceram rnicrorredcs de csoctáculos em cidades
do Interior, cujo'i maiores exemplos são n Rede Parnense e a Rede
Pernambucana de Música.
Ainda no ãmbito musical há. que se citar o Pro.teto Bandas.
que ob)etlva conhecer n realidade dns bandas de música clvlS exls~
tl•ntes no Pais, suas dltlculdades e seus problemas. com o pronô,.lto
de npoió.·las c de estimular a !armação de novas attremlru'!ões.
Dentro do espírito de valorização das bandas, a FUNARTE já
or~anlzou dois camneonntos nacionais com cohertura total da
televlsfi.o brnsllelra. Há também o conhecido Proieto Plxlngnlnha,
que consiste cm shows de música popular brasileira na maioria
das cupltals, a preços populares c em hor:irlo tradicionalmente
octoso nas casas de cspct:iculos: 18:30 horas.
Na árcn do folclore a FUNARTE. ah~m da realização de exposlcões, de concursos e da edição de livros e d!scos sobre ·a assunto,
tem se preocupado com .o anelo e a recuncracão de grupos rol·
clórlco'J. em todo o Pais. Outro pro~rama de alta lmportãncla é o
referente à conft•ceão do Atlas Folclórico do Brasil, que pretende
abranger o cadastramento cx~wstlvo de arte, .artesanato, dança:, c
fDlA'UCdos de todos os munlctplos brasileiros.
No campo dns artes plt'l.stlcas tem procurado promO\'Cr as lnlclatlvus de Intercâmbio da arte pr~duz:da nas mnls diversas reM
Rlões do Pnis, nrocnrando assim rugir da excessiva concentracão
do eixo Rio-SUo Paulo, t: tambCm preocupação do órgão além
da noulslcüo de obras para nCCI'Vos dos mu'ieus nacionais. o' nn~io
a rcstn. uracões c retormas de prêdlos que nbrlp;am Importantes
colcções de nrte, bem como de casas de espctt'l.culos de um modo
gernl.

11 F'UNARTE contn com um Centro de Documentacão c Pesquisa lnte1rnmcnte voltndo pnrn n recuperação dn memória cultural bruslleirn, tl•ndo como prcocupnçi\o primeira n pesquisa c n
documcntaçiio das cxpre'i.sõcs nrtistlcati c culturnls contemporâ·
neas, nn medida cm que este conhecimento do prt~sentc & ponto
de partida para uma ntunçüo cultural pro.lctadn pnra o futuro.
Dentro dessa perspectiva de contemporaneidade n FUNARTE tem
editado n Colc(.'Üo Arte Brnsllelrn Contemporán~·a. que vlsa 11 do·
cumentar a obra de nl~uns dos principais urListn:; pnrtlclpanll~s
dos movimentos dt• vanr.uardu ocorridos a partir da exposição
Nt>n·Concrt'ln no Rio de JU11l'lro, l'fll 195U.
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de Cnrvn.lho, Adalberto Cnmargo, Benedito Marcillo, Jalro Brum
c Mnriio Filho. Havendo nUmero regimental, siio abertos os trn~
balhos pelo Senhor Deputado Walbcr Guimarães, Presidente dn
Comissão, que sollcltn, nos termos do Regimento Comum, a dispensa da Iclturn da Ata da rcunlüo anterior, que logo após é
dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido
oficio da Liderança da Arena, na Câmara dos Deputados, indicando os senhores Deputados Milton Figueiredo c Marão Filho parn
Integrar n Comissão cm substituição nos Senhores Deputados Alvaro Vnlle c Tcmistoclcs Teb.:clrn.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra no Relator, Senador Jorge Knlume, que emite parecer fnvorãvel h Mensagem n, 0 18, de 1979, nos termos do Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Poato em discussão c votação, é o parecer aprovado com o
voto cm separado do Deputado Marcelo Cordeiro c do Senador
Adalberto Sena.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando
cu, Lelln Lclvas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida c aprovada, scra assinada pelo Senhor Presidente c
demais membros da Comissão.
COMISSAO

~IIST,\

Incumbida. de estudo c parecer sobre o J•rojeto de Lei
n.n ·1, de 1979 (CSl, que "dispõe ~obre a criação, na I•residência da República, da Secretaria de Comunicac;:io Social, altera dispositivos do Decreto-lei n,11 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e chi outras providências".
2." REUNIAO. REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1970

Aos dczcssetl• dias do més de abril do ano de mil novecentos
e setenta c nove, às dczessetc horas, nu Sala Clóvis BcvU:.\cqua,
presentes os Senhores Senadores Passos Porto, Helvidlo Nunes. Henrique de La Rocque, Josê Sarncy, Murllo Badaró, Humberto Lucena c ·os Deputados Edl.son Lobão, Gerson Cama ta, Daso
Coimbra, Telmo Jose Kirst, António Amaral. Audãllo Dantas. Isroei Dins-N::>vaes, JG de AraUjo Jorg:e, Cristina Tavares e Hêllo
Duque, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n. 0 4, de 1079 !CNl, que "dispõe sobre
a criação, na Presldéncia da RepUblica, da Secretaria de Comunicação Social, altera dispositivos do Decreto-lei n,u 200, de 25
de fevereiro de Hl67, c dã outras providCncia.s".
Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Senhores
Senadores Lourival Baptista, Almlr Pinto, Orestes Quêrcla, EvcJâ..slo Vieira, Leite Chaves e o Deputado João Carlos de CariL
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Senhor Presidente, Deputado Audãllo Dantas, que solicita, nos
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião de
Instalação, que Jog:o após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido
ofício da Liderança: da ARENA, no Senado Federal, indicando os
Senhores Senadores Passos Porto e Almir Pinto, para Integrarem
a Comissão, cm substituição aos Senhores Senadores Aloyslo Chaves c Saldanha. Dcrzi.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede n palavra no Relator, Senador Henrique de: La Rocque, que emite parecer favorável no Projeto na forma do Substitutivo que apresenta, no qual
acolhe a Emenda de n, 0 6, as Emendas de n. 0 11 5 e 16, nos termos
de Subcmenda; c as Emendas de n. 0 11 17-R, lB~R, 19-R, 20-R c
pela rejeição das demais,
'
Continuando. o Senhor Presidente concede a palavra no Senhor Deputado Israel Dlas-Novaes, que· solicita vista do Projeto
pelo prrtzo de 24 tvlnte c quatrol horas, dado a lmportimcla da
matéria cm questão. A seguir, é concedido o pedido c suspensa
a reunião st\ldo mn.rcndn. outra pnrn o dia seguinte no me.smo
local c horá~.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião.
lnvrando f!U, Mauro Lopes de Sft, Assistente da Comissão, a prc:wntc At.n que, Ilda e apro\'adu, scrU assinada pelo Senhor Prcsldcntl! c lril ii publlcaçüo.
COMISS~O

MISTA

lncumbitla de t~stutlo e Jtarecer sobre o J•rojeto dr. Lei
n. 11 0:!, d~ 1979 (CK), t]Ut "dispõe sobre u Falxu. de J:rontcirJ., nltertL o Th:crr.to-lci n.11 1.135, de 3 de de'Lcmbro de
1970, e dli (llltras JJrO\·idênch. . s".
~."
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REUNIAO. RE/\LIZ/\DA EM 18 DE /\BniL DE ID7D

As dezcs~:cls homs do dia dt•zolto dt! ubrll do ano de mll novccf•ntos c setN!t.a e nove, na Sala Cióvls Buvll:\cqun, reúne-se
a C:omJ,'\SÜo Mista Incumbida de ci:itudo c pa!'ccer sobre o Projeto
de Lei 11. 11 0:!, dt~ llJ7U !CNI, que "dli:ipõc !-.Oil!'r.~ a l"alxn de Ji'ronlelra, a!Lera o Dt•crcto·lt~l 11, 0 1.135, th: 3 de dPZl'mbro di' 1070, c dú

outrns provldénclilS", presentes os Senhores Senadores Jeito Bosco, Murllo Badaró, Raimundo Parente. Sald:mhn Dcrzl, Cunha
Lima c Adalberto Sena e os Deputados ttalo Contl, Hélio Campos,
Edson Vldigal, Brabo de Carvalho, Mauricio Fruct, Alulzlo Bc·
zerra, Nabor Júnior c José Carlos Vn.sconcclos.
Deixam de comparecer, por motivo justtrlcado, os Senhores
Senadores Benedito Canellns, Dlnartc Mariz, Lulz Cavalcante, Hugo Ramos c Agcnor Marta c os Deputados Hugo Napoleão, Altalr
Chagas c Paulo Mv.rques.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente da Comissão, que
propõe à Comissão a dispensa da leitura dn.Ata da reunião anterior c, cm seguida, é dndn como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Hélio Campos. que emite o seu par~ccr
favorável no Projeto, e pela rejeição da emenda apresentada de
autoria do Senhor Deputado Brabo de Carvalho.
Continuando, a matéria é colocada cm discussão, usando da
palavra os Senhores Deputados Brabo de Carvalho, Edson Vldigal.
Aluizlo Bezerra c o Senador Cunha Lima.
Em votação, é o parecer do Senhor Relator, Deputado Hélio
Campos, aprovado com voto cm separado do Deputado Brabo de
Carvalho, c com restrições dos Senhores Deputados Mauricio
Fruct, Nabor Júnior, Alulzio Bezerra e Edson Vldlgnl, ndotando o
voto cm separado, o Senhor Senador Cunha Lima.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião
c, para constar, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da
Comlssüo, lavrei a presente Ata que, lldn c aprovada, é assinada
pelo Senl1or Presidente e vai à publlcaçüo.
CO~USSAO

MISTA

Incumbida de e!'õtudo e parecer sobre o ·l•rojcto de Lei
n.11 01, de 197!1 (CS>, qut: "concede pensão especial a Gabriel Francisco da Silva, e d;i. outras providênci:ls".
2." REUN!AO. RE/\LIZAD/\ EM 17 DE ABRIL DE ID7D
As dczessels horas c trinta minutos do dia dezcssctc de abrll

do ano de mll novecentos e setenta e nove, nn Sala Clóvis Bcvllãcqua, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n. 0 01, de 1079 tCNl, que "concede
pensão especial a Gabriel Francisco da Silva, c dá outras providências", presentes os Senhores Senadores Aderbnl Jurema, Dinnrtc Mariz, Henrique de Ln Rocque, Lcnoir Varg:as, Lomanto
Júnior, Raimundo Parente, Agenor Maria c Humberto Lucena c
os Dcputadoi:i Walter de Prá, Túllo Barcelos, Gcnéslo de Barros,
Jamel Cccillo, Juarcz Furtado c Amadeu Geara.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Lourlval Baptista, Evandro carreira e Hugo Ramos c
os Deputados Marcelo Llnharcs, Hydckcl Freitas, Jorge Gama, Aurélio Peres c Alceu Collarcs.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Senhor Senador Agcnor. Maria, Presidente da Comissão, que propõe à Comissão a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior
c, cm seguida, é dada como aprovada,
Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a palavra no Relator da mntêrln, Deputado genéslo de Barros, que IC o seu parecer opinando pela aprovaçao do projeto.
Colocado cm discussão c votação, é o parecer do Senhor Relator aprovado por unanimidade,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião
c, pnrn constar, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comlssi\o, lavrei a presente Ata que, Ilda c aprovada, C assinada
pelo Senhor Presidente c vai à publicação,
COMISSAO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei
n,0 04, de 1970 (CN>, que 10dispõe sobre a criaçilo, na J•residêncla da Repúbllcn, da Secretaria de Comunicou:iio Social, altera dispositivos do Decreto-lei n.u 200, de 25 de
fevereiro de 1067, c dá outrus providências".
3." REUN!AO, REAL!Z/\D/\ EM 18 DE ABRIL DE ID7D

Aos dezoito dias do mCs de nbrll do ano de mll novecentos e
setenta c nove, às dezoito horas, na snla de reuniões do Anexo 8,
presentes os Senhores Senadores Passos Porto, Hclvidlo Nunes,
Henrique de Ln Rocque, José Sar~cy, Lourival Baptista, Murllo
Bnduró, Almlr Pinlo, Orestes Querela, Humberto Luceníl t:: os
Deputados Edlson Lobüo, Gerson Cnmata, João Carlos de Caril,
Telmo J.osê Klrst, Antônio Amnrnl, Audállo Dnntas, Israel Dias~
Novncs, J.O. de Ara.újo ..'ort~c. Cristina Tavares c Hélio Duque,
rdme-sc n Comlssüo Mlstn Incumbida de estudo e parecer sobre
o Projeto de Lei n.u 0•1, de 107{) lCNJ, que "dlspÕt! :-;obre a criaçiw,
na PresldCncla dn República, da Secretaria de Cornunlcaçúo Social, altera dispositivos do Dt•crcto-lel n.U ~00, de ~f1 de Ccvcrdro
dt~ HHI7, c dú outras provldênchc;",

...I\laio de 197!1
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Odx:m1 ele. comparecer, por motivo justificado, os Scnlwrcs
Senadores Evclaslo Vieira, Leite Chaves c o Dtputado Da!'io Colrn-

Procedida a eleição, vertnca-se o .seguinte resultado:
Para Presidente:
il votos
Deputado Jerônlmo Santana
voto
Deputado Benjamin Farah

IJra.

Havendo número regimental, süo abertos os trabalhos pelo
Senhor Presidente, Deputado Audállo Dantus, que solicita, nos
termos re~lmcntnls, a dispensa da leitura da Ata da rcunliLo anterior, em que o Senhor Presidente concedeu pedido de vista ao
Senhor Deputado Israel Dln~-Novnes.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Deputado Israel Dlas-Novaes, que tece comcntãrlos sobre
o Projeto c as Emendas apresentadas. Também usaram da palavra os Senhores Deputados J.G. de Araújo Jorge, Gerson Camata,
Cristina Tavares e Hélio Duque.
Posto em discussão e votação, é aprovado o parecer do Relator, favorável ao Projeto na forma do Sub..stltutlvo que apresenta,
no qual acolhe a Emenda de n.O 6: as Emendas dP n. 0 ~ 5 c 16, no::.
tcrn10s de Subt~mf!.nda: e a.'i Emenda.'i de n.o~ 17-R, 18-R, 19-R,
20-R, c pela rcjelçao das demais, com voto vencido e cm separado
dos Integrantes do Movimento Democrúllco Brn..'illclro da Comlssfio.
Nada mais havendo a tmtar, encerra-se a presente reunlüo,
lavrando cu. Mauro Lopes de S{l, Assistente da Comissão, a prc:-;entc Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Scnllor Pn:sidentc e Irã à publlcaçfw.

P:t.ra Vice·J,residcnte:

Deputado Rafar! Fnraco . , . .

2." REUNIAO. REALIZADA EM ln DE ABRIL DE 197Q

A.'i dczcssc:.s horas c trinta minutos do dia dczcnove de abril
do ano dl· mil novecentos l' setenta c nove, na Sala ClOvis Bcvllácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c relatório .sobre o Veto Parcial ao Projeto de Lei da Cúmara n.o 120,
de 1978 !Mensagem Presidencial n.o 43, de l!l79 ICNl, que "dispõe
sobre a Lei Qrgànica da Magistratura", presentes os Senhores
Senadores Hclvidio Nunes, Saldanha Dcrzl c Leite Chaves c o
Deputado Gomes da Silva.
Deixam de comparecer, por motivo justl!lcn.do, os Senhores
Deputados Adhcmar de Barros Fllho e Ruy Côdo.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos ·pelo
Senhor Senador Leite Chaves, Presidente da Comissão, que propõe b. Comissão a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior
c. cm seguida. é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a palavra ao Relator, que apresenta o seu Relatório na forma apresentada.
Colocado cm discussão c votação, é o mesmo aprovado sem
restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião
e, para constar. cu, Haroldo Pereira Fernandes, :\.'isistcnte da Comissão, lavrei a presente Ata que, Ilda e aprovada, C assinada pelo
Senhor Presidente c vai ti. publicação.
CO~liSSAO

MISTA

Incumbida de ~tudo e parecer sobre o l,rojeto de Lei
n,11 5, de 1979-CN, que cria a Auditoria d:' l:!.a Circun-.criçiio Judici:iria Militar, e dã. outras providências.
REUNIAO DE INSTALAÇAO, REALIZADA
EM 23 DE ABRIL DE 1970
Aos vinte e trCs dias do mês de abril do ano de mil, novecentos c setcntn c nove, tl.s dczcsscls horas, na Snln Clâvls Bevlhi.cqua, presentes os Senhorrs Senadores Rnlmundu Parente,
Moacyr Dnlln, Almlr Pinto, Bernardino VIana, Jorg-e Knlume,
Hclvidio Nunes, Leite Chaves c o.s Senhores Deputados Amllcar
Qu~iroz, Hêllo Campos, Bcnjnmln Fnrnh. Jcrônlmo Santnnn t•
Joel Ferreira, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de cstndo c
pnrt•cer sobre o Projeto de Lei n.o 5, de 1070, que cria a Auditoria
da 12.n Clrcun.scrlçüo Judtclúria !\.Hiltnr, c dó. outras provldêncln.s.
Deixam de comparecer, por motiva justtrlcado, os Senhores
Senadores ..ro[to Basco, Evnndro Cnrrl!!rn, Cunha Lima, Nelson
Carnl'lro {' os Senhores Deputu.dos Rnrael F'araco, Isnnc Newton,
Nosser de Almeida, Julio Mnrtlns, Mario Frota c Antonio Ponlc!i,
De ncnrdo com o que prPcL•Itua o Rc~o:!mt•nto Comum. a.ssllmP
a Prt~sldltncin. eventualnwntL', o Senhor Sl•nndot' Almlr Pinto, qut·
dcclnrn lnstulada n Comts.súo.
Em o\Jt>c!ll•ncla ao cllspusltlvo rL•gtnwntal, o Senhor Pn•sldentt•
t•~;r.lat't'Ct• CJU!' trá proct•tlt·r a l'lt•küo dt' Prt·sldt•ntl' t' VlcP-Pn•slclt•ntt•. Dlst !'1\Juidas as et:•dulas. o St•nhor St•nndnr Aimir Pinto
convida u Senhor Sl'IJadot· Dt·nwrdin•J Viana pam \'unclonar como
t'.''tcrutlmtdt•r.

12 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VlcePrcsldente, os Senhores Deputados Jerônlmo Santana e Rafael
Fara.co.
Ao assumir a Presld&ncla, o Senhor Deputado Jcrônimo Santana a~radece, em nome do Deputado Rafael Fnraco e cm seu
próprio nome, a honra com que !oram distinguidos c designa o
Senador Raimundo Pa.rentr pa.ra relntar a matéria..
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuni5.o, lavrando
eu, Lella Lclvn;; Ferro Costa, Assistente da Comls.sào, a presente
Atn que, Ud:l c aprov;tda, !iel'á assino1da pelo Senhor Pre!ildcnte
f' demais membros da Comissão e Irá à publicação.
CO:\IISSAO )liSTA

Incumbida de estudo c parecer :-.obre a l,roposta dt•
l~mendll à Con,.titui<;ão n;• 31, de l!liX-CS, que "altera <l
reda~·;lo du ~ -L'' c acrt::-.ccnta o J:l li,'' ao art. IH c o ;:; 3, 11
ao :art. 25; c altera a rcdação do art. 21i da Constitui~·ün
da Hcpública Ft~demth•;l do Brasil",

CO:\IISS,\0 :\liSTA
Incumbida de estudo e relatlirio sohrt~ o \'elo parcial
ao J•rojcto de Lei da Càmara n, 11 120, dt• 1!178 C\1ensagem
J,residcncial n,u 43, de 197!1-CSI, que "dispüc sohrt_• :t. Lei
OrJ;"ànica da Magistratura".

l·IRá

:?. 11 REUNIAO REALIZADA
ABRIL DE I n7Q

E~

24 DE

.'\Os vinte c quatro dias do mt'~s dr março do ano de mil novecentos e .~denta c novl·. às dezc:-;'ictc hora:;, na Sala Clóvis Bcvll:l.cqua prt·sentcs o.s SPnhorr.s Scnadon·s Af!omo Cnmargo, Bcncdlt'J Ferreira. Jcssé Freire. Jof10 Bo:;co, Murllo B:-tdaró pa.s:-;os
Porto. Ag-enor Maria Saldanha Dcrzl c os Senhores Deputado.~
Carlos S:mtana, Atl1iC Coury, José Torres i~ Ruy Côdo. reúnc~se
a Coml..;sfiO Mista Incumbida de estudo c parl'ecr ~obre a Pron:Jsta de Emenda a Constltuicão de n.0 31. de 1073-CN. que "altera
a rcdr~c:i.o d') ~ 4 o [' acrescenta o ~ fi. 0 n.o n.rt. 18 c o ~ 3.o ao n rt.
25: c altera a rcdação do art. 26 da constltulc:ão da República Federativa do Brasil".

Deixam de comnarecer. por motivo justltlcado, oo; Senhores
Senadores J')sé Rlcha Roberto Saturnino. TancrCdo Neves c os
Senhores Dcnuta.dos Ricardo F'iuza, Paulo Guerra, Josué de Souza, Alnlr Ferreira. Nogueira de Rczende, Lulz Ba.carlnl c Roberto
Carvalho.
Havendo número rc~lmental. sfio abertos os trabalhos pelo
Senhor Prc.sidcntc. Deputado Ruy Côda. que solicita, nos termos
do Reg-Imento Comum a dlsp!!nsa da leitura da Ata da. reunião
anterior que, Jog-o após, é dada como aprovada.
Pross('gulndo, o Senhor Pr~sldcnte concede a palavra a'o Relator, Senador Pa~s~s Porto. Que emite parecer contrário à. Pro~
posta de Emenda a Constituição n.O 31. de 1078, nos termos apresentados.
Posto cm discussão c votacão, é o parecer :t.provado.
Nada mais havendo a tratar. encerra-se n reunião. lavrando
Leila Lciva.-; Ferro C':lsta, A.ssbtentc da Comissão. a nresent::
:\ta. que. Ilda c aprovada. serâ assinada pelo Senhor Presidente t·
demnls membros dn Cornlssüo.

t'U,

CO~IISSAO

~liSTA

Incumbida de estudo e parecer sobre n. :llensa~em n."
2·1, de 1979~CN, que submete à deliberação do CongTesso
Nal'lonal o tl"""to do Decreto-lei n. 0 1.663, de 13 de te•
vcrclro de 19~9. que "reajusta. os \'encimentos, salã.rios e
prO\'entos dos seM'ldorcs da Srcret.nla do Supremo Tribunal Feder:ll e d:í. outras providl'ncias",
2.'' REUNIAO RF:ALIZADA EM 2; DE
ABRIL DE 1979

Aos vlntC' c quatro dias do mês de abri\ de mil novecentos c
st•tt>nta c nove. às cte:~t·~'iels horas. na Sala c:óvls Bcvllacqua prcscntt~.s os Senhores Senadores Adcrbal Jurcma. Hclvidb Nunes,
Henrique de La Rocque. Joüo Bosco Lomanto Júnior Pedro Pedrossinn c os Senhores Deputados Joiio Llnharcs. Osslan Ara.rlpc,
Altnlr Chagas. BPnj:-tmlm Fnr:1h Amlállo Dnnta" p T1•rtullano
Azevedo, rcúnt•-se u Comissiio Mista Incumbida de t•studo c parecer sobre a MensnJ.,!cm n. 11 :!4, de ln?fi-CN. do Senhor Prt>sldcnte da Rt•núbllca ..-.ubnu~tt•ndo ü ctt•II\Jt•J':lt;'Úo do Con~n·:-;so Nacional o texto elo Dt•crt'to-lcl n.' 1 l.tH.i3 dt• 13 dt• rt•Vt'rt'lro de 1070.
qm· "n•a.1usta o:-~ \'!"JH'inwnto~. sal:'lrios l' proventos dos SL•rvldQ·
rt•s _da St•crl'lal'la c\u Supn•mo Tribunal Ft•c\t'nll c clol outra 'i pro\'idenclas".
0Pixam clt• comp:ti'P{'t'l', PDI' motivo ju:->ttrlc~ldo, os Sl'nhorl's
SenmlorPs 1\ioyslu CllaVt'."· I<:vandn1 Carrt•lra. I-lulllbt•rto Lucl•na.

llli\HIO IHI CO.\'(;IlESSO :\.\('10:\.\1.

St•naclorP.~

tac!os O.-m:n Lt•!lún. lfttt:u

~Ianl!n!.

\Val!n SJI\'a, Nabor Júnior

L'

Em o\)eci!Cncla ao cllspnsitlvo !'I'J..:"inwntal. o Scnlwr Prcslr!Pntt·
qu!' lrú procedt•r n elcu;:lo do Pt't•sidcnl.t.• e Vlce-Presldt~n
01:-;trlbuida.'i :~s cédulas, o St'nador Arnnn dt' Mello convldu o

t':;cbrrct~

H ~:UNIAO DE INSTAL.'\ÇAO REALIZADA
EM 30 DE ABRIL DE ID7D

tt!,

Sen;ulm· José Un:-; par:1 runclonur como escrutlno1dor.

,'\os trinta dlns do mCs de abril, do ano de mil novecentos c
sctcnta e nove, :is dcze:;.scte horas c trinta minutos, na Sala Clóvis
Bcvilúcqua. reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo c
parecer sobre a Men.snf,lcm n.n 3D, de 1079-CN, que .submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n. 0 1.077,
de :n de fevereiro de 1970, que "reajusta o.s vencimentos, salãrlo:;
c proventos dos servidores das Secretarias das Seçõc.s Judlci:lrlas
da Ju.!ltlça Federal de Primeira Instância c d:'!. outras provlclêncla.s". Presentes os Senhores Senndorc.s Helvidlo Nunes, Henrique
de La Rocque, João Basco, Murllo Badaró, Passos Porto, Almh· Pinto. Lourlval Baptista, Moacyr Dalla e os Senhores Deputados Joacll
Pereira. Gomes da Silva, Jorge Arbngc, lf.lO Los:m e Nllson Gibson.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhon·s
Senadores Amaro! Furlan, Dinarte Mariz, Gastão Miillcr c os Senhores Deputados Fcu Rosa, Alceu Collare.s, Francisco Pinto, Jorge
Gama. Edgard Amorim e José Frcjat.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assumt·
a Presidência, eventualmente, o Penhor Senador Henrique de Ln
Rocquc, que declara Instalada a Comissão.
Em obediência ao dispositivo t·c~lmcntal, o Senhor PrcslclentP
esclarece que lni proceder à eleição do Presidente c Vlcc-Presldcntc. Distribuidas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de Ln
Rocque convida o Senhor Sl'nador Passos Porto para. funcionar
como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
P:-t~sidente:

Senador Helvidio Nunes

12 votos

Senador Murllo Badaró

01 voto

Para Vice-l,residente:
Deputado Joacll Pereira

12 votos

Deputado Gomes da Silva

OI voto.

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c VlcePrcsldentc, os Senhores: Senador Helvidio Nunes e Deputado Joacil Pereira.
Ao assumir a Presidência, o Senhor Senador Hrlvidlo Nune.~
agradece, em nome do Deputado Joacll Pereira c cm seu próprio
nome, a honra com que foram disting-uidos e designa o Senhol'
senador Lourlval Bnptl.stn para relatar a matCrla.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Lella Lcivas Ferro Cm.;tn, Assistente da Comissão. a prc."cntc At~1.
que, lida c aprovada, scrU assinada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissão e ir:l a publicação.
CO~JJSSAO

Pt·clro S:tmpaio, i\.Idn F'rclrc·

Luiz Bat:arlnl.

Dt• acot'dct <'Oill ii qm• ]JI't'c:t•ltua o R!'glmt>ntu Comum. a~sume a
f'n·slclimcia. t•vt•ntualm~ntt•, o Senhor S~'nmlur 1\mon dt> Mdlo.
CJIIt' dedara lnst.:dada a t:omls.'iftn.

tras pruvidi•ndas'',

J•ara

III

111-IX;nn dt• t'Oillpnn·r:f'f. por tlllll!vo llL~lllic::tdrJ. 11.'> !31'11hltl'l•:;
.futally M:q.:alllút•s. Lt:llnlr Varga.'i e ll!-1 Sf'n!Jnn:.'i Dt•pt 1-

('0:\JISS,\0 :\JIS'l'.\
ltu·umbida tlt• cstudu t' J•an·t·t~r ~uhrt• a :O.It•n-.a~:t•m
n." :w. tlt• l!!i!l-C:-.i, 1111c suhnlt'tt· dl'lilwr;H:úo du Cun~;rt·~
-.u !'li;u•itHI:tl u lt•xtn do Ut•crl'ttl-lt•i n.u J.liii, clt~ :!1 dt~ ft··
\'t•rt•iru de l!li!l, tlllt' rt•a.iusta ~~~ \'t•ncimt•ntus, sal;lriu!-1 t'
prn\'t•ntn!-1 dus St·n·idurt•s das :'it~t'l'l'tarias das :'it•t:iw~ .ludit•iúri:u. clil .lustit:a Federal dt• l"rinn•ira lnstoincia t' dá nu-

ISt~c;w

MISTA

Incumhidu de estudo c parecer sobre 01 :\hmsa,;-t~m
n. 11 3H, de 1979-CN, que submete ia dclihcrac,•iio do Conl{rcsso Sacional u lt~xtn do Decrt~to-lci n, 11 l.liiH, de :!!! de fcvert~iro de l!li!l, IJUt~ "constitui rcscr\'a de contenção com
pan·cla das recl•itas vinculadas da União, c d:i. outrns pro·
\•idêncins".
REUNIAO DE INSTALAÇAO REALIZADA
EM 20 DE ABRIL DE ID7D

Aos trinta dlns do mCs de abril do ano de mil novecentos t'
setenta c novl', il.s dezcssett• hora. .'i, na Sala Clóvis Bcvllacqun, prcsl'ntcs os Senhores Senadorc.s Arnon de Mcllo, JorJ.:c Kalumc. Jo"ti
Llm;, Lomanto Júnior, Raimundo Parente, Suldunhn Oerli, ~~~n
dcs Canalt•, Almlr Pinto, Joúo Basco, c o.s Senhores Deputados Ju>·w
Faustino, Arnaldo Schmltt Júnior, Carlos Albt~rtu c Ath!C Coury,
reúne-::.t• a Comlssito Mista Incumbida dt• estudo e parecer sobre
a MNlSa~em 11. 0 38, dt· 1!17D-CN, que submett~ il dellbcm~;üu do
Congrt•sso Nacional o tl·xto do Oecreto~IL'I 11. 11 1.6711, de :!~ di' fl'·
vri'Pli'O ele l!l7!J, Cjll~ "eon.slltut rt~SNVH de cnnttm~üo com par<~!'la
das rt•ccltns vinculadas da Unliw, I' dá outras provlclênclns"

PrnePdlda a eici(,'flu, vel'lf!cn-st• o segulntr resultado:
l"oara J•residenh·:
Deputado Hugo Mardinl
l'ara \'ice~l'residente:
Senador Saldanha Dcrzl

J:l votos
12 votos.
01 voto.

Senador Lomanto Júnior

São dt~clarados eleitos. rcspcctlvaml'ntl>, Presidente c Vlcc-Pre!ildcnte, os Senhores Deputados Hu~o Mnrdlnl c Senador Saldanha
Derzl.
Assumindo a PresldCncla, o Senhor Senador Saldanha Dcrzi.
Vice-Prcsldentc no L•xcrciclo da Prc.sld&ncla, agractccr cm nome do
Dl'putado HUJ.:O MardJnl c cm .seu próprio nome, a honra com que
foram distinguidos c dcSIJ,:na o Senhor Deputado Pedro Sampaio
pnrn relatai' a matéria.
Nada mais havendo n tratar, encerra-se u reunlào. Invrando
Lclla Lclvas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a prest•nte
Ata, Qllt', Ilda c apmvadn, será assinada pelo Senhor Presidente t·
demais membros da Comissão ~ Irá il. publicação,
~~u.

comss,\o MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.11
-12, de 1!17!1 ICSl do Senhor Presidente da República sub~
metendo iL dcliberaçiio do Congre!>oso Nacional o textu dn
Decreto-lei n.11 1.6i!l, de 13 de março de 1!179, que "conccdt•
incentivos à capitalização d:l emprcMa privada nacional l"
ao financiamento da pequena e média empresa de regiõeo;
menos desenvolvidas, e dã outras J1rovldênclas•',
1." REUNIAO r!NSTALAÇAOI, REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 1079

Aos trinta dias do mes de abril do ano de mil novecentos ~:
setenta e nove, à.s dezessels horn.'i e trinta minutos, na. SuJa Clóvis Bevllacqua, presentes os Senhores Senadores Artonso Camargo,
Arnon de Mello, Alberto Silva, Hclvidio Nunes, Jessé Freire, M~n~
eles Canalc, Bernardino Viana, Murllo Badaró, Luiz Cavalcante, AI·
mil· Pinto, Jorge Kalurnc c Deputados Murllo Mendes e Cláudio
Phllomeno, rclln-c~se n Comlssao Mista Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.u 4~. de 1979 tCNl, do Senhor Pre.sldentl' da RepUblica submct~ndo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n.U 1.679, de 13 de março de 107D,
que "concede Incentivo<; ü c:tpitallzação da empresa privada nacional c ao financiamento da pequena e média cmr:~resa de J'rg:iües
mr.11os desenvolvidas, c clú outras providência!i". Deixnm de comparecer, por motivo justltlcndo, ü:-i Rcnhnres
Deputndo.s Nuglb Halchel. Pedro Germano, Theodorico Ft'rraço,
Manoci Ribeiro. Antõnlo Carlos, Snntllll Sobrinho, Antônio Zaeharlas, Fcllpc Pcnna L' Fl'l'no.ndo Cunha.
Dl' acordo com o qw· preceitua o Rc~-timento Comum, assumt.·
a Pre:-;!dCncla, t•vcntuaimcnte, o Senhor Scn;ldor JcssC Freire, que
declara ln.staladu a ComissrtO.
Em obcdlloncin a dispositivo rcHimentnl, o Senhor Prt•sldl'lltt!
esclarece que Irá proceder a elt.'lçf1o elo Presidente e do Vice-Presldentc. Dlstt•lbuida!i as cédulas. o Senhor Senador Jt•ssó Freire
con9ldu o Senhor Senador 1\!!onso CamarRo para !undonnr eomo
escrutlnnclor.
Proct•d!da a eltdçün, verlrtcn-sr o

sc~ulnt.e

resultado:

l'urn J'rc:iidente:
Dt~pulado
D!~putado

Pedro Get·mano
Tlwoclurlco FPI'I'aço

l'ara Vkt~-l'rcslth~ntt•:
l\lberto Silva
St•nadur Ht'ividlo NIIIWS
St~nadnt·

li votos
0:.! votus

lO votos

o:J

votos

~lalo

de 1979

OIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL CSeçllo l1l

São dcclnro.dos eleitos, rcspcctlvo.mcntc, Presidente c Vlcc~
Presidente os Senhores Deputado Pedro Germano c Senador AI·
bcrto Silva.
Assumindo a Prcsldi:ncia, o Smhor Senador AJbcrto Silva,

Vlcc-Prcsldcntc, agradece cm nome do Senhor Deputado Pedro
Germano c no seu próprio a honra com que !oram distinguidos c
designa o Senhor Dcnutado Murllo Mendes para relatar a matéria.

Nada mais haV(.'ndo a trntar, cnccrrn . . sc a reunião c, pura
constar, cu, Helena lsnnrd Surres de Almeida, Assistente de Comissão. lavrei n presente Ata, que, Hdn c aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comls.são c vn.l à
pubUcação.

COMISS,\0 MISTA
Incumbida de e!itudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda á Constituição n.'' 27, de 1978 (CN) que 11 altera
a redação do ~ 3.0 do artigo 1.0 da. Constlt~içãu da RepUblica Federativa do Brasil'',

2." REUNIAO, REALIZADA EM 2 DE
MAIO DE 1919

As dezessetc horns e trinta minutos do dia dois de mala do
ano de mll novecentos c setenta c nove, na Sala Clóvis Bevllácqua,
reúne~sc a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre
a Constituição n.o 27, de ln78 ICNJ, que
··n.Itera a redação do ~ 3. 0 do artigo l.U da Constituição da República Federativa do Brasil", presentes os Senhores Senadores Ader~
bnl Jurcmn. Aloysio Chaves, Henrique de La Rocquc. Helvidlo
Nunes, Moacyr Dalla, MurUo Badnró, Passos Porto e Mauro Bc~
nevldcs c os Deputados Alberto Hotrmann, Rômulo Gaivão, Jot\cll Pereira, Jerônimo Santana e Newton Cardoso.

a Proposta de Emenda

Deixam de comparecer, por motivo justltlcado, os Senhores
Senadores Henrique Santlllo, Leite Chaves e Nelson Carneiro e os
Deputados Alvaro Valle, Rezende Monteiro, Milton Brandão, An~
tônlo Pontes, Josê Carlos Vasconcelos e Leopoldo Bessone.
Havendo número reglmcntn.I. são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado. Jerân!mo Santana, Presidente da Cornls.são. que
propõe a Comissão a dispensa da leitura da Ata da reunião ltnte~
rlor c, em seguida, 6 dada como aprovada.
Logo após, n palavra é concedida ao Senhor Senador Aloyslo
Chaves. Relator da matéria, que emite o seu parecer ravoril.vcl
a Proposta de Emenda iJ. Constituição n.O 27, de 1978 !CNJ.
Pross·cgulndo, a Proposta

r

colocada cm discussão c votação

c a mesma é aprovada na Comissão por unanimidade.
Nada mnl.s hnvendo a tratar. enccrra·se a presente reunião
e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assl..stcntC' da
Comissão, lavrei n presente Ata que, lida c aprovada, e a.ss\nada
pelo Senhor Presidente c vai b. publicação.
CO~IISSAO

MIST,\

Incumbida. de estudo c p;1recer sobre a :ucnsa.gem
n,fl 29, de 1979 <CS>, do Senhor l 1 residente da RepUblica,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Dccrcto·lei n." 1,668, de 13 de fevereiro de 1919, que
"reajusta os vencimentos, saláric)s e proventos dos servidores dos Serviço:-~ AuxJIJares do Tribunal de Conta."' do
Distrito Federal, e d:~ outras JlfO\'idCncias'',

2.' REUNIAO, REALIZADA EM 3 DE
MAIO DE 191D
Aos três dias do més de mnlo do nno de mil novccpntos c sct! nove, às dczcsscis horas, na Saio. Clovis Bevlln.cqua, prc~;f'nt~s u:; Senhores Senadores Adcrbnl Jurcma. A!Conso Camnr·
r.o Dlnnrtc Mariz, Lomnnto Júnior, ML•ndes Cn.nalc, Moncyr DalJ;1,' Sn.lctanhn Derzl c Deputados Bmbo de Cn.~valho, Melo Fr~ln~.
Fr:wcJ.~co dt.• Castro, Frnnclsco BcnJnmln c Mar~o Morcim, r!!'uncsc n CoJni!isUo Mista Incumbida de estudo e parecer .sobi'L' a. Mcnsu~cm n. 0 :?.O. de 1079 tCNl do Senhor Presidente di\ RcpubHcn.,
submetendo a dclibcraçüo do Congresso Nndonal o texto. do De~
t~r.~~

crcto~Jcl

n." 1.06H, etc 13 dt• ft•Vt•n•lro dP Hl79, qut.• "reajusta os

vencimentos, sal;\rlos c proventos dos servldOI't!S c\os Scrv~ço~ AuxiHnres do Tribunal dt• Contas do Distrito Ft•derrtl. c du outras

pravldCncJas".
Ddl'~m de compal'eeer, por motivo justlflcacJo, os S~nhort•s
St•nadort·.~ Hdvic:llo Nmws. Jt•ssl· Frl'irt•, Tarso Dutru, Joau Bnsco c Ot•JHitacius Lourt•mlll'r~ Rodw. Ac!autu Bt•zt~rra, Jor~t' flaulo,

oanlt'l Silva, I-IIldérleo dt' Ollvt'II'a

L'

Jusl• Maria dt Carvalho.

lluvt'IHI;~ numero rcglmt•ilttd :;üo ~\bcrto:; o:; trubulilm pt'lu
St•llilUI' Dep11tado Brabo dt• Carvalho, Vlct·~PrPsldcntc no t'Xt•rciw
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elo da PrcsldCncln, quc- solicita. nos termos regimentais, a dls·
penso dn leitura dn Ata da reunião anterior, que Jogo após. e
dada como aprovr1dn.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra no Rela·
tor, Senhor Senador Sn.ldnnha Derzl, que emite parecer fn.vorüvcl á Mensagem n.O 29, de 1979 ICN), nos termos de Projeto de
Decreto Legislativo que oferece como .conclusão.
Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado, votando,
com wstriçõc.•,o;, o Senhor Deputado Mário Moreira.
Nada mais havendo n tratar, enccrrn .. se n reunião e, parn
constar. eu, Helena Isnnrd Surres de Almeida, Assistente de Cow
mis.são, lavrei a presente Ata, que. lida e aprovada, será. assinada
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai il
publicação.
COMISSAO MISTA
lncumbida de estudo e parecer sobre a proposta de
Emenda á Com;tituiçã.o n,0 32, de 1978 CCN), que '~alter;J.
a redação do artigo 205 da. Constituição".
2." REUNIAO, REALIZADA EM 3 DE

MAIO DE 197D
As deze,Çicte horas do dia trés de mala do ano de mil nove·
centos c setenta c nove, na Sala Clóvis BevUã.cqua., reúne-se a. ca ..
mLssão Mista Incumbida de estudo c parecer sobre a Proposta de
Emenda â. Constituição n,u 32, de 1978 (CN), que "altera a redu ..
ção do artigo 205 da Constltulçáo", presentes os Senhores Sena ..
dotes Benedito Cnnellas, Dlnarte Mariz, Helvidlo Nunes, José Llns
c Dirceu Cardoso e os Deputados Hugo Napoleão, Wildy Vianna,
Evnndro Ayrcs, Vicente Guablroba, Francisco de Castro, Mendonça
Neto (' Luis Cechlncl.
Deixam de comparecer. por motivo JUStificado, os Senhores
Senadores Arnon de Mcllo, Jcssé Freire, VIcente Vuolo. Hu~o Ra.~
mos, Leite Chaves c Marcos Freire c os Deputados Altnlr Chagas,
Sebastião Rodrigues, Fernando Coelho e Antônio Russo.
Havendo número regimental. siio abertos o~> trabalhos pelo
Senhor Senador Dirceu Cardoso, Presidente da Comissão, que propõe a Comissão a dispensa da leitura da Ata da reunlüc ante ...
rior c, em seguida, C dada como aprovado. Comunicn, ~lnda, o
recebimento do anelo da Liderança da Arena da Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Wlldy Vlanna para Integrar a Comissão
ML'ita, em substltuiçâo no Senhor Deputado Osslan Ararlpc.
Prosseguindo, o Senhor Presidente redistribui a matéria no
Senhor Deputado Hugo Napoleão. para relatar a Proposta, cm vir~
tude da ausCncla Justl!lcacta do Senhor Deputado Altalr Chagas,
Relator antcrlormcn te Indicado pela Presldcncla.
Lo~o após, a palavra é concedida ao Senhor Deputado ·Hugo
Napoleão, que emite o .seu parecer opinando pela rejeição da Proposta dc'Emenda a Constituição n.O 32, de 1978 ICNI.
Colocada em dl.scussão c votação, é a mesma. aprovada par
unanimidade.
Nadn mais havcndn n tratar, t."mccrrn~.sc a. presente reunião
c. para constar, cu, Hnroldo Pereira Fernandes, Assistente da
Comissão. lavrei a presente Ata que, Ilda c aprovada, é assinada
pelo Senhor Presidente e vai à pubJicaçüo.
COMJSSAO MISTA
Incumbida de elritudo e parecer sobre ;:" 1\lensag-em
n. 0 27, de 1979 <CN) do Senhor Presidente da Repôhlica,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-lei n. 11 1.666, dr 13 de revereiro de 1979, que
''fixa o valor do soldo dos postos de Coronel 1':\1 d;l 111)·
licia !\11lit:t.r e de Coronel B:\1 do Corpo de BnmhdrcJs do
Distrito Federal, e dá outras providências".

2." REUNIAO, REALIZADA EM 3 DE
MAIO DE 1919
Aos trl•s dln.s do mês dt• maio do ano de mil novecentos c setenta c nove, âs dcze~scls horas c quarenta e cinco minutos, na
Snla Olóvls Bevllâcqua, presentes os Senhores Senadores Benedito
Ferreirn, JoUo Cnlmon, Lourival Bnptlstn, Moacyr Dalln, Henrique
de La Roqut~. Bernardino Vlnna, Alberto Sih•n, Rn.lmundo Po.t·en·
te e. Deputados Wlldy Vlannn, Francisco de Cnstro, Moacir Lopes
e Mario FI'Otn., reúne-,,ie n Comissão Mista lncumbtdn de estudo c
pnn•ccr :-;obre a Mensagem n.U :!7, de 1979 tCN~ do Senhor PrL•si~
dente du Rt•públlea, submetendo à dellberaçúo do Congresso Nacional o text,l do DL•creto·lci 11. 0 1.066, de 13 dt• rl'Vl'l'l.'iro de 197U,
fJlH' "fiXii o valor do soldo dos postas de Corant•l PM da Policia
Mlllt:.ll' t' de Coronel BM do C01·po dt• Bombeiros do Distrito !<,cdera!, e da outras provldCnclas".
Dt•ixum de comput·t•cct·, pai' motivo ju:;tlflcado, os Scnl1nre~
St>nttdorcs Oastüo Muller, Jl':->.."ié Fl't'l!'t', .1o;"w Bosco e Dt·putacto~

I·HW Terçn-rcira R
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Hnroldo Snn!ord, Horúclo Matos, Milton Brandão, Florim Coutinho, Cristina. Tavares, Pimenta da Veiga c Ronnn Tito.
Havendo número rcg:tmcntnl são abertos os trabalhos pelo
Senhor Deputndo Mt\rto Frotn, Presidente dn Comissão, que solicita.
nos termos regimentais, n dtspel'lsn dn lelturn dn Atn dn reunião
anterior, que logo após, é dndn !!amo nprovndn.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que' !ró. redistribuir n matêrln. n ser relntnda no Senhor Senador Benedito Ferreira, em virtude dn nusêncln do senhor Scnn.d.or -Gastão Müllcr
nnterlonncnte destgnndo.

\

iSe~i•o

W
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Em seguida, o Senhor Prcslden te concede a pnlnvrn ao Relator, Senador Benedito Ferreira, que emite parecer rnvoró.vel Íl
Mensagem n.U 27, de 1979 ICN1, nos termos de Projeto de Decrct.o
Legislativo que orerccc como c:onclu:üio.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado.
Nndn mais havendo a tratar, encerra-se n. reunião c, para

constar, cu, Helena I.'lnard Snrres de Almeida, MsJstcntc de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada, será nssinadn.
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai b.
publicação.

Maio de 1979
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DIÁRIO 00 CONGHF$SO NACIONAL (S.çõo 11)

MESA

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Llder
Jarbas Pouorinho

Pre1ldent1

3•·S.cretárlo

Luiz Viana (ARENA- 8A)

Lourival 6opti1to (ARENA- SE)

Vlce·Lideret
Aloysio Chavoe•
Jolf Un•
Aderbol Juremo
Lomanto JUnior
MoacyrDalla
Murilo Bodaro
Saldanha Dlrzi

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

4•-S.cretárlo

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA
2'· Vlce-Prelldente

Ga1t6o Mllller (ARENA- MT)

Uclor
Paulo Brouord

Dinorte Mariz (ARENA- RN)

Suplente• d1 Secret6rle1

Alexandre Ca11o (ARENA -MA)

JorgeiColurne (ARENA- AC)
Benedito Conelas (ARENA- MT)
Joóo lloKO (ARENA- AM)
Pa1101 Porto (ARENA- Sl)

2'·hcrltárlo
Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Vlce-Líder11
Henrique Sontillo
Humberto Luuna
Marco• Freire
Mauro Benevidn
Ortsltl Qulrcio
Pedro Simon
RobertoSaturnino

1.-2.--

Tltular11

COMISSÀO DO DISTIITO FEDERAL- (CDF)

s.,lonloo

AIINA
Oiretor1 JoM Soam d• Oliwlro Filho
Local1 Af'txo 11 -Térreo
Telefone11 223-62-w e""225-8505 -Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe1 Cldudio Carla• Aodrigu.. Costa
Loco~! Antxo 11- Térreo
Telefane1 22S.8505-Ramais301•313

1. Mendn Canale
2. Jalé UM
3. JobolaKO
4. Vicente Vualo

1. Jes11 Ff'lir~
Aui•tenflt Carlos Guilherme FonMCa- Ramal676
Reuni6es1 Ter(o ..feiral, Os IOtOO horat
Locah Sala "Ciówi1Btvilocqua" -Anexa 11 - Ramol623

COMPOSIÇAO

---c!ollo
...
,....., ,, .,.a...

Pmldent11 Evelchio Vieira
Leite Cho.,..

Vice-Pr~ildtnt11

3. P.dro Pldrauian
~.

JoNUns

MDB
1. Evelchio VIeira
2. Leite Chavn
3, Jo"Richa

I, Agenor Mario

2. Amoral Peixoto .

Auhtente1 S6nia Andrade P..ixota- Rama1307
Reunl6n1 Ovarta.. feiral, O• l0100 hora•
Lacal1 Solo "Ruy BarboKI"- An110 11- Ramoi•ó21 e 716

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro•)

21-W.~

,,

........

3. Pa1101 P6rto
... Saldanha Otni
5. AHon10 Camorgo
6. Murila ladaró
7. Benedito ferreiro
1. Itamar Franco
2. lazaro Barbara
3. Adalberto Sena
4, Mouro ltnewidu

Henrique de La .....
HeMdia Nunn
Jo.. s....,.
Aloylio Chavn
Aderbal Ju,.""'
Mutilo Badarô
Moacyr Dolla
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

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

I.
2.
3.
...
5,

Hugo Ramo•
Leite Chawt
Lazaro Barbo1a
Nel10n Carneiro
Paulo Brauard
6. Franco Muntoro

Suplentes
ARENA
1. Jo.. Guiamard
2. TarwOutro
3. Bendito Canelas
4, Moacyr Oallo

MO&
1. Henrique Santillo
2. Robetto Saturnina
3, Gilvan Racha

Auistenflt Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramol 306
Reuni6e11 Quintat•feiras, Cu lO!()() hora•
Local! Sola "Ruy Barbo1a"- Aneao 11- Romait 021 1 710

Trtulam

COMISSAO DE ECONOMIA - (CE)
( 11 membro•)

1. liMirVorgas
2.Jololooco

COMPOSIÇAO

3. AI!NrPiMo
4.-Cabn>l

Prelidente1 Itamar Franco
Vice·Pr~lidente, Roberto Saturnino

s: ltmordii'IO VIana
6. Amon de Mello
Titularl5

MO&
1. Cunha Lima
2. Tancredo NeYft
3. Dirceu Cordo10

1. Arnon de MeUo
2. Bernardino Viana
J. Jo1e Linl

..

Jt~11freir1

Anistente1 Mario Htleno 8ueno Brand6o - Ramal 30.,
Reuni0.11 Quorto•·ftiral,lU !OtOO hora1
Local, Solo "Cio~i• 6ovilocqua" - o\lte•o 11 - Ramal 623

Suplent"
ARENA.
I. Helvtdio Nun11
2. Alberto Silva
3. Benedito ferreiro
4. Vicente Vuolo

S. Milton Cobrai
6. Benedito Canelai
7. luiz Cavalcante

MO&
I. Roberto Soturnino

COMPOSIÇAO
Pr11idenle1 Mlnde1 Canole
Vice·Pruid1nlo1 A.genor Mario

2. Jo4o losca

COMISSÀO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15-101)

1. PDUOI P6rto
2. IIIMdlto Canelas

Pmidenttl ,.... fNif'l
Vice•Prtlldenflt Lcizaro larboza

MO&
1. Marco• Fr1ire
2. Humberto Lucena

1. Evondra Carreira
2. Agenar Maria
3. Mauro Benevides

[Tmomb ...)

Supl1ntn
ARENA
I, Jutahy Magolh6n
2. AHon.a Comorgo
3. Jo6o Calmon

CCIMIOSIÇAO

3. Almir Pinto

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA)

Tiwlar~s

(11-101)

2. llomor F1oncg
3. Marco• f11ir11
Ped1a Simon

..

I. Jo" A1cha
2. Or11111 Querc1o
3 Tonc11do Ne~n

DIÁRIO DO CONGRFBSO NACIONAL (S<çio 11)

AsiW•tent•• Oonlel R.ts de Souza- Ra~J~ol 675
Rtuni!MI! Quorlas·leiros, Os 10.30 hora•
locah Sola "RUy BarboKI"- Anexo 11- Ramais621e 716

COMISSAO OE EOUCAÇAO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

MOB
I. Nelaon CarMiro
2. Marcos Frelr.

1. Franco Montara
2. Humber1o luceno
3. Jaiton Barf'llto

COMPOSiçAO

2. Tar.oDvlra

2. Amon de Mello
3, Jorge Kalume
"'· Pedro hdrouion

Anhtente, AntOnio Cario• d. Nogueira- Aomol67.5
ReunÍ61111 Quorta.. teira•, a, 11,00 hora•
Local, Sala "Ruy Barbo.a"- Antao 11- Romai1 621 • 716

fNI,.

2. Gllvan Rocha

Allisflnfl' S6nta Arldrode tt.boto- lamal307
Aeuni6M1 Quintot-ltirat, 0.10r00 .__
Local, Sola "CCó.Ja ao.Jiclcquo"- Mao II- ...... 623

COMPOSIÇAO
ARENA
1. AHon10 Camargo
2. Jooo Calmon
3. Jutahy Magalhtlft

MOI
1. Gilw.n Rocha
2. Roberto Satumlno

1. Dirceu Cardoto
2. Itamar Franco
3. Honriquo Santóllo

--Ido

Presidente, GilYOn Rocha

Vica-Prelidente, Henrique Santillo

TituiDres

Suplentes
ARENA
1. Saldanha O.ni
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canela•

I. Lamento Júnior

2. A!mir Pinto
3. Albtrto Silva
4. Jo.. Guiomard

MDB

Pochoco do 011,.;.. - .....1306
lleurM6es, Q\HJrfolofelrcn, 01 11,00 horcn
Local, ÁMXO "8"- Sala 00 Jodo do Gab, do Sf, Senador

COMISSAo OE FINANÇAS- (Cf)
(17 membros)

(7 membro•)

Suplentn

1. Lulz CDYDkonte
2. Mlhon Cabral
3. Albo... Slho
4. Arnon de M.llo

M~l
Man:o~

Bent~tidt•

~lteChove•

!5. Amoral Pel:coto
6. Toncredo Ne..,..

Pmidente1 Arnon de Mello
Vlc•Pmldtnte• Alberto Sihoa
Tituku••

1.

3.

COMISSAO OE SAúDE- (CS)

1. JoMUn1

1, Adolborto Sena
2. Evtlódo VIeira
3, Franco Montoro

2. Mauro

COMPOSiçAO

1, JoóoCalmon

3. Jutàhy Magalh61a
4. Aloysio Ch<nn
,5, Ad.,t)ol JIIAIIKI
6. Jol.' Sam'J'

1, Mortal Freire

2. Nel•on Carneiro

COMISSAO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membt01)

Suplenm
ARENA

TituJa,.l

MOB
1. Paulo B1onard

3, Itamar Franco
· 4. Jo" Alcho

Aul1tenttr Daniel R•l• dt Souza - Romoi67S
Revniclelt Qulnto1-ftira1, às 11,00 horas
Locoh Sala "Clóvis Btvilcicquo"- Antxo 11- Romal623

Prnld.nte, Jo6o Calmon
Vic.. Prnld.nl•• Jutahy MagolhOet
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I. Gõhooltodlo
2. Henrique Santillo
3. Jaitonlar..to

1. JotiRicha

2. Adalberto Sena

Jo6o &cuco- Romol.a64

COMPOSIÇAO
COMISSAO OE RE~AÇAO- {CR)
(l-bn>a)

1.---CIIIdooo
__
..........
3.-·......
,_....,
··-6.-7.-1.-1.--1.-__
__
l.llol-2. . .
~

l.-'-

......

,

.._

Yb"

._2 . - C . .

6.-c..l

I .T--

2.-Donl

2.-C..

*"-

9.
10. Jutahp . . . . . .
11. "'-ndes Canal•
1, C.nha U..

2.T--

3,R-Salumlno
4. Amoral PUoto

r. ,

--Moplhaoa--Romoii:U
......._ Ol•aa ......... 12dl0horat
Wa~~, ~ "'CCIhk lrti'-kqyo"- ÂMIO 11- Ramol623

~.Pwd .. - .

Auhttnltl AnNnio cãrtot de Nogueira- Ramol675

CQMISSAO OE IELAÇOI!S EXTERIORES- (CRE)
(15 tMmbro•)

Rwn~Mt!

Qulnlo..Wroi. 019.30 hom
Local, Sala "C&óvitlewllôcqua"- Anua 11-llmnal623

COMPOSIÇAO
Pmldente1 Tono Outra
l'·Vic•Prnldente• Saldanha O.ni
2'.Vic•Prnldente1 Lomanto JUnlor

COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)
(9-b...)
COMPOSiçAO
Pmidtnt., Helwldio Nunn

Titulorn

Vlc.. Pmldtn,., L..noir Vargos

TiNiam
1. LAnoirVorga1

2. tillvidio Nun..

,.,.,.f...

3,
lr•
4. tJ.«xyr Dolla
.5. ke~riqiHI de LD llocq~tt~
16. Alwtio Chalt'lt

Suplent.t
ARENA
1,
2.
3,
"'·

Jutohy MooalhO.s
Raimundo Po,_n..
Jollo Colmon
Benedito Canelo•

1. Tono Outra
2. Btrnordlno Viana
3. SaldanMI O.rzl
4. Lomonto JUnlor
-'· Mende• Canal•
ô. Aderbal Jur1ma

7. Almlr Pinto
8. L1nolr Vargo1

9. Jo" Sorney

COMIOSIÇAO

..,.,........ ,i

1.-~

'·-.....,.

Supltnln
ARENA
1. Alo~ ChOVIII
2. Ad.,-bal Ju,.mo
· 3. P<.dro Pedrouion
4. Henrlqu• de La RocqiHI

--..(7 - - )

2....... - .
! ............

6, Mouro a.-ldtl

COMISSAO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

Allllllrtg ....

2.--

,._2 . - -

Ani1tenttn Carlos Guilherme FonMCa- Ramal676
Reuni6fl1 Quinta.. feiral, g, Hh30 horas
local1 Sala "Ruy Barbo.a"- Anexo 11- Romoi1 621 e 716

Tltulom
I.
2.
3.
4.

Suplonm

AIENA
1. Raimundo Portnt.
2. Amoral furlan
3. Jo.. Guiomard

Joogo IColLl.tlz Cavalcaftll
Murilo lodaró
•nedlto feMiro

MOI
1. Cunho Lima
2. JaiMin Barreto

1. Mouro lenevides
2. A;enor Maria
3. Hugo Ramos

Allisten,., Carlos GuiiMrme fonMCo - Romal676
lltunl6n, Quarta .. l•irol, 61 9,30 horot
Local, SakJ"It.rylarba.a"-Anexo 11-lomail621e716

COMISSAO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -(CSPC)
(7 membro1)
COMPOSiçAO
Pr.lident11 Evandro Carreiro
Vic•·Pre1idenl11 Humb.r1o Lucena
Titular••

.5. Jo" Guiomord
O. Lui1 Co.alconN

Maufo~dn

1. Roimo.~nd·1 Porenl•
2. Hlnriqu. d1lo Nocqut~
3. l\ernardino VioM
ol. Alb1rto Silvo

Supl1n1111
ARENA
1. A.Hon•o Comoroo
2. P.dro Pedumiun

3.

Ad~rbol

Juremo
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~--------------------------------------------------------MDB
I. Orcistcl$ Qullircio
2. E'toltnio Vieira

I, Evandra Carreira
2. Humberto Lucena

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQU~RITO

Suplentes

Titularei

ARENA

3. Lozaro Borbo:ra

), Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo

), P01101 P6rto
2. Lomonto JUnior

Aulttenfe1 S6nio AndrCJde Peiaoto- Romal307

3. Pedro Pedronian

3. Alberto Silva

Reuni6e11 Quinlol•foiros, (119130 horas
Local1 Solo ''Ruy BorbolO"- Ane•o 11- Romai1621 o 716

A. Affon.o Comorgo

Comiut.es Tempororia1
Chefe1 Ruth de Sou;r.a Castro
Locol1 Anexo 11- Térreo

3. Oreste1 Ouérda

Telofone1 225·8505- Ramal 303
1) Camiu6e1 Temporária• para l'rojetoi do CongrfUO No•
cional
2) Comiuõet Temperaria• para Apredaçóo de Veto1
3) Comiuões E1peciois e de lnqu•rito, e •
-4) Comiuõo Mille do Projeto de lei Orçamentaria (a_rt, 90
do Regimento Comurn).

Alli1lenle1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuni6e11 Terçol·feiral, OllOiOOhorol
Local1 Sala "Ruy Borbo1a"- Anexo 11- Ramoi1 õ21e716

A.uillenlel de Comi1iÕIII1 Haroldo Pereira Fernand" - Ra·
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV - N• 044

QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 1979

BRAS! LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ J9 da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 10, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.647, de 18 de dezembro de 1978, que "altera
dispositivo da Lei n9 6.468, de 14 de novembro de 1977, que dispõe sobre o regime de
tributação simplificada para as pessoas jurídicas de pequeno porte e estabelece isenção
do Imposto de Renda em favor daquelas que auferem reduzida receita bruta".
Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.647, de 18 de dezembro de 1978, que
"altera dispositivos da Lei n9 6.468, de 14 de novembro de 1977, que dispõe sobre o regime de tributação simplificada para as pessoas jurídicas de pequeno porte e estabelece isenção do Imposto de Renda
em favor daquelas que auferem reduzida receita bruta".
Senado Federal, 8 de maio de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § J9 da Constituição,
eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

~

DECRETO LEGISLATIVO N9 11, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.650, de 19 de dezembro de 1978, que "restringe a aplicação do art. 29 da Lei n9 4.729, de 14 de julho de 1965, e do art. 18, § 29, do
Decreto-lei n9 157, de 10 de fevereiro de 1967".
Artigo único. t: aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.650, de 19 de dezembro de 1978, que "restringe a aplicação do art. 29 da Lei n9 4.729, de 14 de julho de !965, e do art. 18, § 29, do Decreto-lei
n9 157, de 10 de fevereiro de 1967".
Senado Federal, 8 de maio de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente.
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de metros cúbicos d'água, dados estes correspondcnles até o ano de
!976.
Mas se levarmos em conta Iodos os açudes cxistcnlcs na rcgiuo
Nordeste, eles devem acumular 34 bilhões c 600 milhões de metros
cúbicos d'água.
Em resumo, os açudes e outras represas, hidrelétricas, controle
de cheias, saneamento e outros tipos de reprcsamcntos ti:m a capacidade de acumular em todo o Nordeste 77 bilhões, 395 milhões de metros cúbicos d'água, com uma área inundada correspondente a I
milhão, 40 mil c 20 hectares, significando que 0,67% da área do
Nordeste corresponde a açudes e represas e 1,06% do polígono das
secas.
Há, na verdade, na região média do Jaguaribe, o maior rio .reco
do mundo e, à altura da Cidade de Morada Novo- um projeto de
irrigação· do DNOCS, que funciona como cartão de visito para
quem, de outras paragens, chega à terra cearense.
Alguns problemas surgiram, com a implantação de tal sistema
irrigatório, destacando-se como o de maior importância o dirctomente afeto às desapropriações.
E um outro de ordem técnica, o que diz respeito ao processo de
salinização que vem ocorrendo e cuja corrcção se faz necessária c,
me parece, jâ em andamento.
Este o quadro atual do que existe de proteção às estiagens no
Ceará c, acredito, muito pouco difere para os demais Estados do
Nordeste.
Agora mesmo, Srs. Senadores, estive presente à última reunião
do SUDENE, no dia 27 do mês p. passado, como observador, designado pela Comissão de Assuntos Regionais do Senado.
Inicialmente, devo dizer, que só cncômios merece a atitude do
Sr. Ministro Mário Andreazza, titular do Ministério do Interior,
aceitando as sugestões das presidências das duas Comissões, do Senodo e da Câmara dos Deputados, para representantes das duas
Casas do Congresso Nacional acompanharem as reuniões da
SUDENE, como observadores credenciados junto ao referido órgão
de desenvolvimento.
Para hoje de manhã, estava marcada reunião- que não houve
- da Comissão de Assuntos Regionais desta Casa, presidida pelo
nosso estimado colega Mendes Canale, para a qual cu havia escrito
discurso c deveria ter apresentado cm sucinto relatório, fundamentado no que li c ouvi na aludida reunião do Recife.
Na verdade, Sr. Presidente c Srs. Senadores, senti uma firme disposição das autoridades que dirigem os órgãos federais, diretamcntc
ligados ao problema da estiagem no Nordeste, agora mais uma vez
envolvido num quadro de incertezas, diante do espectro da seca, de
tudo fazerem, para, da melhor forma possfvcl, atenderem às populações atingidas pela calamidade.
Infelizmente, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o fato ainda a
todos se nos apresenta com o timbre de mais uma açiio Emergencial,
sem, no entanto, apresentar um quadro de Descoordenação nas medidas a serem postas em prática pelo MINTER, por intermédio da
SUDENE e DNOCS,
A filosofia adotada ao flagelado, será dada no seu próprio
habitat, reservando-se as frentes de serviços àquela população flutuante, andeja e que se acostumou, no ~"rrer da vida, a imitar as
aves de arribação.
Silo pessoas, como se depreende, na sua maioria analfabetas e
sem domicilio certo.
O Ministro do Interior, que se iez acompanhar do seu colega da
Secretaria do Plancjamento da Presidência da República, Dr. Mário
Simonsen, mobilizou para a reunii\o da SUDENE, da qual participei com o nobre Deputado federal Manuel Novnis, todo seu Conselho Deliberativo, constitufdo pelos Governadores dos Estados do
Mnranhiio, Piauf, Ceará, Rio Grande do Norte, Puralba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Território de Fernando de Noronha
e Minas Gerais.
Snbc:nos que o Estado mineiro tem, nndu menos, que 41 municípios encruvudos no pollgono das secas.
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Sob a presidência do Ministro Mário Simonsen, por deferência
do Sr. Minislro Mário Andrcazza, foram instalados os trabalhos da
ReuniUo du Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
com a finalidade de debater o problema da estiagem que, no momento, assola a região nordestina.
Procedeu-se a uma revisão das providências já adotadas, determinando-se outras que se façam necessárias, dentro de um programa
de atendimento que venha a permitir um desempenho racional às
medidas que, a partir daquele instante, deveriam ser acrescidas às
que já estavam cm andamento.
Foi procedida, então, pelo Superintendente, Dr. Wa!frido Salmito, o leitura do relatório da Secretaria Executiva da SUDENE,
correspondente a 226• (duocentésima vigésima sexta) reunião do
Conselho Deliberativo da Entidade, ocorrida a 27 de abril p.
passado, em que foram ressaltadas as ocorrências mais significativas
verificadas naquele mês, e os principais resultados alcançados na
execução de sua programação para !979,
No Item Primeiro relativo ao Planejamento e Promoção de Programas, estavam delineadas - a Receita e a Despesa, constante
aquela de CrS 2,4 bilhões, sendo CrS I ,O bilhão de origem orçamentária c CrS I ,4 bilhão oriundo de fontes extra-orçamentárias,
não estando inclufdos nesses valores as dotações de recursos do
FINO R, bem como aquelas aprovadas, especificamente, paro os programas regionais - especiais, que ascendem a CrS 23 bilhàcs não
computados os recursos dos empresários e das instituições de
crédito.
No Item 'Segundo- Administração de Incentivos Fiscais e Financiamentos- vamos encontrar a execução do Orçamento do FINO R
-cujo montante atinge a CrS 13,5 bilhões, proveniente, a sua maior
arrecadação, da fonte de incentivos fiscais.
No Item Terceiro - Coordenação dos Programas Regionais
Especiais- que representa, hoje, importante função da SUDENE,
"considerando que, através de sua metodologia de ação, tem proporcionado resultados altamente benéficos para a região c, por essa
razão, recebido significativo apoio do Governo Federal''. Para o presente cxcrclcio, prevê a aplicação de recursos da ordem de CrS 9,5
bilhões, exclusive financiamentos. Desdobro-se este item nas seguintes apreciações:
a) o Pólo Nordeste. conta no aluai cxcrcfcio com recursos que
se elevam a Cr$ 4,8 bilhões, tendo a SUDENE, nessa nova fase de
programação, analisado e aprovado 15 planos operativos, num total
de Cr$ I ,5 bilhão de recu'rsosjâ comprometidos;
b)Projeto Sertanejo, sendo um dos mais aconselhados para
fazer face à estiagem no Nordeste, por consistir na construção de
pequenos e médios açudes, por incrível que pareça, de acordo com o
relatório apresentado pelo Superintendente da SUDENE, é o menos
aquinhoado de recursos, contando com valores que apenas se
elevam a CrS 996,6 milhões, incluídos remanescentes de exercícios
anteriores.
Como se depreende, a verba atinge à importância de menos de
I,O bilhão, isto contando com saldos de exercícios anteriores, o que demonstra a falta de estímulo para que os sertanejos construam açudes
nas suas pequenas c médias propriedades, numa adequada preparação para enfrentarem os anos de estiagens ou invernos escassos;
c) PLANASA- Plano Nacional de Saneamento- destinado
à realização de obras de abastecimento de água c esgotos sanitários,
cm cidades da Região-problema- foi aplicada no exercício a importância de Cr$ 721,0 milhões;
Convém mencionar que se encontram em execução obras correspondentes a 263 projelos, sendo 143 de implantação e !20.de melhoramento ou ampliação de Serviços Sanitários;
d) Pequena e Média Empresa - Liberação de R<•cur.l'o.<. Diz o
relatório: "Os recursos liberados pelo BNH, no mês de março, destinados ao programa, foram da ordem de CrS 916,0 mil, contemplando o Estado do Muranhilo c perfazendo um lota! de Cr$ ~.3
milhões, no cxcrc{cio;
1
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c) Prrwrama do Trripico Semi-rfrido- L~ ainda o rcl:!h',riu do
Dr. \Valdrido S<.llmito que no~ diz: "Jando prosscguim!.!nlO :10.~ tra·
halho:s de pesquisas cit'flll]icaJ c lrCI/o/âgica.l', dc:-icnvo!vida~ r!!IO
programa e ;ub a coordenação da SUDENE c do CNPq, no; "lU·
rcs de Agropccuária, Ecologia, Meteorologia, Tecnologia Urbana.
Gcocicncius c Educação, foram liberados, no mês de março, rc·
cursos da ordem de CrS 3,5 milhões, elevando-se para 40,6 milhões
a movimentação financeira, no corrente exercício''.

Irem 5'- Execução do Plano de Emergência
ENCHENTES
passamos a ter uma idéia da calamidad!.!
provocada pelas enchentes do rio Siia Francisco e das provid~ncias a
cargo da SU DEN E, juntamente com os Governos Estaduais, as
Forças Armadas c outras entidades.
Presentemente, há um número de desabrigados da ordem de
123 mil p!.!ssoas, que continuam sendo atendidas com pên~:ros alimt:ntícios de primeira necessidade, além de assistência médi~a.
Atê o momento em que foi lido o relatório Salmito 2.460.868 kg de alimentos diversos já haviam sido remetidos para os
Oagelados das enchentes r. era prevista a continuidade desse
atendimento, por mais 30 dias, quando começaria então a de;mobili·
zação da operação -enchentes.
~ interessante que se dê conhecimento a esta Casa do
Congresso Nacional das medidas básicas adotadas cm beneficio das
populações atingidas, atravi:s dos Ministérios do Interior, Agri·
cultura c Saúde, sob a coordenação da SUDENE:
1) imediata aplicação dos recursos deferidos aos Estados atin·
gidos;
2) avaliação dos danos decorrentes do fenômeno para posterior
canalização de recursos adicionais, com o objetivo de recuperar a
economia da região;
3) repasse de sementes para recuperação da agricultura de
subsistência, danificada, estando o Ministério da Agricultura distri·
buindo 985 toneladas de sementes de feijão, milho e arroz, para os
Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco;
4) celebração de convénios entre o BNH, a SUDENE, os
Governos Estaduais c as Prefeituras dos municípios atingidos, para
construção de casas populares em todo o vale do São Francisco, a
fundo perdido, em observância à recomendação do Sr. Ministro do
Interior.
A partir deste item -

Item 6• - Seca
Iniciou a SUDENE o seu trabalho de assistência efetuando um
levantamento das áreas consideradas criticas, isto baseada em
informações recebidas das Comissões Estaduais de Defesa Civil e
outras fontes.
Inicialmente, foi encaminhado, ao Sr. Minilro Mário
Andreazza, um relatório sobre a situação, objetivando atender a
50.000 rur!colas, nos Estados do Cearã, Rio Grande do Norte c
Paraíba,
Como já foi dito, anteriormente, o sistema para atendimento
consistia na abertura das tradicionais fremes de Serviços.
Tal atendimento mostrou-se contraproducente, por provocar
problemas sociais os mais diversos, entre estes o abandono da mo·
radia e da própria família.
Deliberou, então, o Governo Federal pôr em prãtica, com o
apoio dos Governos Estaduais, DNOCS, BNB, BB, BACEN.
COBAL, SUNAB c I Grupo de Engenharia do Exército, através da
SUDENE, um novo sistema de atendimento às vítimas da atual
secu, nos Estados afctados.
Em que consiste, entiio, esse novo modelo de assistência ao
llagdo?
Pretende o Governo fugir das fulhus obscrvudwo, o que trari:.1
uma diminuiçUo de custos, optando assim pelas seguintes mcdidus:
I) fortalccirncnto da propriedade privada c rctcnçàc• do lwmcm
no seu prt'lprio meio de trithulho;

2) c.~tah~:Jcccr apoio cn.:diticio, como suporte para que possam
tais medidas rcprcsent:tr investimento de grande signiflctlcào para o
setor primúrio o que gar:mtirú, no próximo invc:rno, npreciúvcl
aumento d~ produção ugrícola.
Disto resultou um esquema de nnanciamento que obed!.!Cl! ~
scguint~

orientação:

Propriedades (ha)

Benefícios
X
atê 20 ha ..................... 100% a fundo perdido
De 21 a 100 ha .................... 80% a fundo perdido e20%
de esforço próprio
De 100 a 500 ha ................. 70% a fundo perdido dO% de
financiamento nos moldes do Projeto
Sertanejo.
De 501 ha cm diante ............... 50% a fundo perdido c 50% de
financiamento.

Tais medidas. antes adotadas no Estado do Ceará, estenderam·
se ao Rio Grande do Norte e Paraíba - e de certo se estenderá,
também, a toda região flagelada.
Atualmente, no Ceará, já existem 47 municípios beneficiados
com I 0.371 propriedades atendidas, perfazendo um total de 95.669
homens mobilizados. Hoje já atinge a casa das 144.000 homens.
Estive com S. Ex• o Sr. Governador Virgílio Távora, que está
presentemente em Brasília, e S. Ex' me assegurou que o número dr.:
pessoas alistadas já atingiu acerca de 144 mil pessoas.

No Ria Grande do Narre - 85 municípios beneficiados, com
4.815 propriedades atendidas c um total de 40.923 ruricolas
mobilizados.
Na Paraíba - 35 municípios beneficiados - 3.082 proprie·
dados atingidas, com 25.879 homens mobilizados.
Essa mobilização, conforme os dados do Relatório do
Superintendente do Desenvolvimento do Nordeste, Dr. Wa!drido
Salmito, começou no dia 18 de abril pretí:rito e, até: aquela data, o
programa conduzido pela SUDENE, jã havia alistado nos 241
municípios um total de 18.270 propriedades atendidas, nada menos
de 16.471 homens, que, somados ao pessoal socorrido do flagelo
das enchentes, atinge um total de 285.470 homens. Isto à época da
reunião do Recife.
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a extensão do Degelo
numa grande área do Nordeste, e o que temos a lamentar é a
improvisação das medidas assistenciais aos rurícolas. vítimas da
estiagem porque a SUDENE, DNOCS e órgãos afins, não prepara·
ram, ainda, o Nordeste brasileiro para uma convivência com as
secas. Confiamos, no entanto, que os aluais dirigentes da Nação,
principalmente o Sr. Ministro Mário Andreazza, do MINTER,
tudo fará com o seu dinamismo de homem que não pára, no sentido
de aparelhar a Supereintendência do Desenvolvimento do Nardeste
para enfrentar, no futuro, os fenômenos climáticos que:, de certo,
surgirão para intranqUilizar a gente nordestina que espera receber,
da Pãtria comum, tratamento igual para todos os seus filhos. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O engajamento da classe política nu divulgação, em todo o Pais,
das medidas adotadas pelo ilustre Presidente João Baptista Figuei·
rcdo, m1 llrt:a c:conômico-financeiru do Brasil, visundo, principalmente, ao combute à ínnução, é fato auspicioso e que: demonstra o
propósito de arregimentar u Nnção em sua própriu defesa pma
conjurur a crise utual.
Esse movimento de difusão c esclart•cimento, deferido ü ~:umuni
dadc polilk~l. que é: lcg[tima representante do povo, sob a orientaç[to
dlHi eminentes Lideres Jo Governo, ncstu Casa, o Senador Jurba~
Pi!s~arinho, nu C;imotrol dos Deputado!>, o Deputado Ncbnn
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Marchczan, além do incansável Senador José Sarncy, Presidente Jo
meu Partido, esse movimento contribuirá, sem dúvida,
Sr. Presidente, pura a obtenção dos resultaUos previstos pelo Govt:rna Federal.
Integrado, como homem público, nesse esforço govcrnumental
e parlamentar julgo-me no dever de ofcrcccr a minha contribuh.'flo
de politica do Nordeste à batalha que ora se inicia pura supcruçào
das nossas dificuldades.
Temos diante: de nós, entre outros problemas, a innaçào, a seca
no Nordeste, as dificuldades em relação' ao petróleo - um grave
desar.o a esta Nação.
Se i: certo que a importação de quase cinco bilhões de dólares
do petróleo de que precisamos, está exigindo do povo brasileiro o
encontro de solução que diminua esse desgaste dos nossos recursos
tão escassos, parece-me chegado o momento de dclinirmos com
cxatidão onde gastamos esse petróleo que adquirimos e que medidas
deverão ser tomadas para substitui-lo por outro combustível,
produzido no Pais e, se possível, renovável.
O Governo FedenÍI, em campanha louvável, estú concitando a
Nação no sentido de que economize 10% de gasolina, que consome,
e que substitua o óleo combustível- quer o diesel, quer o juel-oilpar sucedâneos que permitam garantir a redução do consumo do
petróleo.
Alguns frutos dessa campanha estão sendo colhidos pelo Pais,
mas creio que estamos ainda distantes da época cm que o Brasil
despenda o mínimo na importação e produza, no seu território, o
combustível de que necessita para o seu desenvolvimento.
Mas esse prognóstico não impede, antes exige, que desde agora
se dê o primeiro e vigoroso passo, com destemor, no sentido de
encontrar-se o de que precisamos em combustível.
Haja vista o program~ do álcool. Que razões ti:m contribuído
para os resultados tão pouco animadores dessa iniciativa? Falta de
recursos? Falta de projetes? Falta de empresários que se decidam a
investir na produção do âlcool?
Considero esse programa tão importante quanto o da energia
nuclear. A energia nuclear mereceu a instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito; o álcool, apenas a referi:ncia no relatório
da CPI dos combustíveis.
Não podemos ignorar o esforço que já foi feito neste sentido,
mas considero importante que seja investigado c estudado com o
objetivo de dar-lhe, o Congresso, o apoio e o estimulo politico de
que necessita para a conquista de ;xito previsto.
Não se pode discutir a importância da ação parlamentar por intermédio das suas comissões de inquérito, que é um dos métodos de
estudo aprofundado de problemas nacionais e do encaminhamento
de soluções adequadas, ali:m do exercício normal de fiscalização do
povo, através dos seus representantes. Ainda recentemente, o eminente Ministro Ccsar Cais, titular da Pasta de Minas e Energia,
formulou apelo no sentido de que a CP! da energia nuclear continue
a prestar os seus relevantes serviços ao Pais.
Não tenho dúvidas de que o ilustre Ministro, que i: engenheiro
de profissão, prático e objetivo, também aplaudirá medida semelhante que se venha u tomar em relação ao âlcool, já que o Brasil
necessita urgentemente de sucedâneo para o petróleo. que aqui
chega cada vez mais curo.
Não cabe discutir se o álcool deve ser produzido da mandioca,
da cana-de-açúcar, do eucalipto ou do marmeleiro. Talvez de todas
essas fontes ao mesmo tempo, tal o volume de que necessitamos.
O que me anima, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento, é sugeril que se uproveite a seco que mais uma vez esturrica o
meu Nordeste, exigindo da Uniiio gastos extraordinários de milhões
de cruzeiros para socorrer os Oagelados, utilizando-se, desde jü,
parte desses recursos paru implantação de n(Jclcos resistentes lls
secus c onde plantar-se-iam o marmeleiro, como fonte produtora de
combustlveis.
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Devo assinalar, com n.:gozijo, que o Governo Fcdernl, através
do dinümko Ministro Múrio Andrcazzn, ncst:.J luw de agora contra
os efeitos da seca nordestina, imtituiu novu orientação, ou !'lcja, a de
levar auxilio aos nagclados nos seus próprios lugares de hahit<~çfw,
substituindo, desse modo, u antiga prática das "frentes de trah<llho",
desarticuladores da vida rural, com prejuízos gruvíssimm para as r:o·
munidades rurais c pura o Brasil.
Analisemos alguns aspectos Jigndos à seca, por exemplo no Es·
tudo do Ceará, o primeiro a decretar o estado de emergência, talvc1.
devido à sua alta dc:nsidadc demográfica c chcgurcmos a algumas
conclusões:
•l o número de llagelados já levantado naquele Estado,
atingidos pela calamidade, se eleva à classe dos 50.000;
b) considerando-se uma população média de lO habitantes por
km' naquela área seca do Estado, será fácil compreender que a irregularidade pluviométrica, c não a seca total, foi a causa da catástrofe. Na mesma ordem de raciocínio, concluiremos que tudo
ocorreu cm apenas 5.000km' distribuídos por vários municípios do
Estado do Ceará. O mesmo ocorreu nos outros Estados que estão so·
frcndo a conseqlléncía da irregularidade pluviométrica c sua distri·
buição irregular no sem i-árido sertão nordestino:
c) considerando-se que os núcleos populacionais atinr,idos pelo
fenômeno começaram a sofrer suas conseqUências desastrosas,
pr:mciro, por falta de água pura beber c, depois, por não ter como
salvar suas lavouras, chega-se à conclusão lógica de que o que se
impõe - e é possível e exeqUível - é organizar-se um plano na·
cional objetivo, prático e duradouro que solucione de voz u pro·
blcma, na expressiva área complementar, distribuída por toda
aquela região semi-árida do Nordeste, ainda não atendida pela irrigação do DNOCS, Projeto Sertanejo e outros.
Com efeito, se em cada núcleo populacional atingido houvesse
água de poço tubular ou de aguadas perenes, certamente ninguém
sairia de suas casas nem a lavoura se perderia.
Tivemos oportuni~ade de colher resultados animadores,
quando no Governo do Piauí, através de experii:ncias que ali
realizamos em dezenas de propriedades ou núcleos populacionais,
idênticos aos que atualmcnte necessitam da ajuda da União.
Ora, Senhor Prcsider.te, Senhores Senadores, em qualquer
região do Nordestc, mesmo na zona do cristalino, (em suas rendas).
pode-se obter água, cm maior ou menor quantidade. Isto é enco·
rajador.
O importante é que se aproveite, racionalmente, a mão-de-obra
praticamente ociosa, naqueles núcleos populacionais, em caso de
calamidade.
Se levarmos em conta que cada família de um desses núcleos é
composta, no mínimo, de 5 pessoas, claro está que, armada com um
reservatório de âgua, nào perderá sua lavoura nem dcixarú sua casa.
Podemos provar que i: possível irrigar-se toda uma roça com
auxilio, apenas, de dispositivo adequado que permita injetur di reta·
mente na raiz da planta, tantas vezes quanto necessário, pequena
porção d'águ J que garanta o desenvolvimento de seu ciclo vegeta ti·
vo, nos casos de ausência brusca das chuvas.
A convite do Governo de Israel estive algum tempo nesse extra·
ordinário país e pude verificar que o milagre israelense, ao contrário
do que muitos pensam, consiste, principalmente, no bom senso c na
aplicação de algumas tócnicus simples iJ agricultura e à pecuáriu.
Ali, a âgua oriunda do Mar da Galili:ia, que na verdade é um
imenso Jugo de água doce, que se distribui por todo o pufs, numa
enorme rede de tubos subterrâneos, i: utilizada com purcimônia nos
projetas de irrigação, em quase sua totalidade, ora pelo sistema de
aspersão, ora pelo engenhoso sistema de gotejamento direto na raiz
da planta.
Por outro lado, estamos convencidos de que a regiiio, onde,
com mais frcqUencia, ocorre a irregulnridade pluviométrica no Nordeste abrange cerca de 100.000 km', distribuídos do l'iaul ii llahiu,
envolvendo aproximadamente 200.000 famllius ou 1.000.000 de pcs·
soas.
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Nossa proposição, ora exposta, é u de que se estude a implanta·
çiio progressiva de um poço tubular ou umu aguada perene cm cada
um desses núcleos populacionais, complementados com uma bomba
c um reservatório construído economicamente ao nível do terreno e
com capacidade mínima de 1.000.000 de litros.
Estou certo de que, num prazo máximo Je 10 anos, teríamos
impl&nlado 100.000 núcleos populacionais resistentes às secas, onde
se desenvolveriam as técnicas racionais de plantio de cercais básicos
a alimcntaçiio, como o milho, o feijão e a mandioca c, em alguns
deles, o algodão.
Os recursos para execução desse plano correriam à conta de
dotações próprias, onde União, Estado e Município, através de
esquema adequado a ser estudado, garantiriam sua implantação e
operação.
Não haveria necessidade de qualquer alteração na organização
rural existente no Nardeste, pois csle plano se destinaria aos núcleos
populacionais jã existentes.
Também não seria necessária a criação de qualquer órgão novo
para cuidar do problema, utilizando-se apenas as Secretarias de
Agricultura dos Estados e da União c outros órgãos federais exislentes nos Estados como EMBRAPA c EMATER.
Para financiamento, armazenamento e comercializaçiio dos
gêneros neles produzidos, utilizar-se-iam também os mecanismos já
existentes como Banco do Nordeste, Banco do Brasil, CIBRAZEM,
COBAL e Cooperativas Agrícolas a serem criadas.
Finalizando, Senhor Presidcnlc, Senhores Senadores, comple·
mentar-sc-iam as uções acima descritas, implantando-se ainda, tam·
bém gradativamente em cada um desses núcleos, uma área mínima
de 10 ha de marmeleiro agreste (croton sudcrianius) o milagre nor·
destino, que até: agora foi considerado praga e que entendemos ser a
solução definitiva pura fixação do homem nordestino no campo,
garantindo· lhe renda altamente compensatória c, ao Pais, a solução
do combustível de que necessita.
No meu próximo pronunciamento, Senhor Presidente, Senha·
res Senadores, trarei à consideração desta Casa um estudo preli·
minar para aproveitamento do marmeleiro agreste como produlor
de óleo combustível, etanol, lignina e outros derivados de grande
valor para a riqueza nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador José: Lins.
O SR. JOSf: LINS (ARENA - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Pais tomou conhecimento, hoje, de uma circular que o Mi·
nistro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República,
Golbery do Couto c Silva, enviou a todos os Ministérios, recomen·
dando que, nos programas de suas respectivas Pastas, dessem tra·
lamento privilegiado ao Nordeste brasileiro.
Não se trata, Srs. Senadores, de um ato de rotina. Ao contrário,
u medida representa o testemunho da prioridade que o atual Go·
vcrno concede àquela Região.
Trata-se de dar curso a uma politica de integração nacional, que
se renova c que se revigora sob a inspiração de objctivos mais
amplos do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo.
A inspiração é: dele. A recomendação encaminhada pelo ilustre
Ministro Golbcry do Couto e Silva o foi por recomendação diretu
do próprio Presidente que assim reitera sua convicção de que não
pode haver Brasil rico com um Nordeste pobre.
Estamos convencidos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que
S. Ex• se refere ao Nordeste como a um exemplo. Hã porém, em sua
determinação, a marca de uma consciência politica muito mais
abrangente que torna seu upoio àquela ârea um corolârio direto dos
objctivos de integração nacional c de uma melhor distribuição dos
frutos do desenvolvimento entre todos os membros dessa grande e
única família que é u Nução brusileira.

O Sr. Lcilc Chaves (M DB- PR)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. JOSJ:: LINS (ARENA Senador.

CE) -

Pois não, nobre

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nobre Senador. desde o
lmpório que medidas dessas foram reiteradas, ora a partir de Mi·
nistí:rios, ora a partir do Presidente da República. E basta que haja
uma seca, para nos depararmos com o Nordeste com os mc:smos
problemas de séculos atrãs. Veja, V. Ex•, esta última seca. O País
tem consciência de que essas medidas não resolvem o problema do
Nordeste. Se este Governo realmente quiser resolver o problema do
Nordeste, ele tem que começar por colonizar o Oeste do País, as
terras férteis, que ali existem, inclusive, cm mãos do Governo, em
grande quantidade; fazer colonizações razoáveis como se fez no
norte do Paraná. Pegar aqueles homens admirãvcis que foram, in·
clusivc, no sul do País c lhes dar oportunidade de adquirir a terra
para eles próprios, até: mesmo pela constituição de um banco de colo·
nização. Então, tirando-se esse excesso populacional de uma das
regiões mais pobres do Pais c mais desamcntc povoadas, é: que se
encontrarã solução para esse problema. Agora, essas medidas
paliativas que tendem apenas a manter o homem no Nordeste,
faminto e marginalizado, apenas para que se di: mão-de-obra barata
a determinadas atividadcs c votos a determinados selares políticos,
isto, Sr. Presidente, é: que não pode continuar. Tenho certeza que
esta idéia está revestida da melhor intenção, mas em nada resultará;
nenhum valor cfetivo haverá de produzir, porque mais eficiente do
que essas que foram as do passado c o nordestino, quando é sur·
preendido com uma seca dessas se depara com a mesma miséria,
com os mesmos problemas da grande seca de 1982 c 1889 que
conhecemos.
O SR. JOSf: LINS (ARENA - CE) - Recebo com imensa
honra e prazer o aparte de V. Ex• Devo, porém, dizer que as
medidas adotadas pelo Governo, no Nordeste, através do; tempos,
não foram felizmente inócuas. Basta que V. Ex• saiba que até: 1909,
quando se criou o Departamento Nacional de Obras Contras as
Secas- V. Ex• talvez não saiba, porque cstã fora de lá há muitos
anos - morreram, no Nordeste, de fome, de sede, por ingestão
desesperada de alimentos inadequados, quase dois milhões de nor·
destinos. E quantas mortes ocorreram depois de 1909? Apesar das
dificuldades, nobre Senador, quase nenhuma cm comparação com
as catástrofes anteriores. Então, essas medidas trouxeram resultados.
Por outro lado, nobre Senador, para nós, nordestinos, a
sugestão de V. Ex• de esvaziamento do Nordeste nos magoa terrível·
mente. Nós, nordestinos, não aceitamos para a solúção do nosso
problema, a condição de abandono do nosso torrão.
Os problemas, nobre Senador, foram criados para serem rc·
solvidos c nào para serem contornados. Prefiro pois acreditar, no
desejo renovado do Presidente Figueiredo, de dar continuidade à
politica que vem se aprimorando nos últimos anos, de melhor ajudar
o Nordeste do que, promover a desesperança ou acoitar o esva·
ziamento da minha terra como forma única de resolver os seus
problemas.
·
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Mais uma vez agradeço a
V. Ex• a oportunidade de um aparte. f; interessante a sensibilidade
de V. Ex• c daqueles que V. Ex• diz representar. Durante séculos,
temos assistido, no País, ao drama dos paus-de-arara. O nordestino
sai desamparado, desprotegido e isto não ofende alguém. Agora,
ofende levâ-los ordenadamente e dignamente pura outras partes do
País em que eles possam produzir para si. E singular essa scnsibili·
dadc de V. Ex•. Durante décadas, assistimos no Sul do País, uo
desolador drama dos nossos conterrâneos, cm paus-de-urura, nu
incerteza dos caminhões da miséria. E V. Ex• se fere, quando se
criaria um plano organizado, digno, pura que eles produzissem, com
maior fecundidade, cm outras partes do Pais. Isto é que não se
entende, sabido como o Brasil é um só. Por que essa concentração
excessiva numa regiilo, quando cm outras regiões do Pais, que
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carecem, inclusive:, de povoamento, eles havcdto de produzir muito
mais para si, para o País? Por que aquela necessidade 1.k rcrmanCn·
cia, ao redor das usinas, cm que os usinciros não são apenas tilubn.:s
de mào·dt:-obr<~, eles são donos de dct>tinos. ~ isto o qut: ocorr~:.
V. Ex• pode perguntar a qualquer usineiro, daqueb que por tradições tenham, inclusive, empobrecido, infcstudo de: miséria popula·
ções inteiras, e veja se eles não se levantam violcntumcnlc contra
essa possibilidade de êxodo organizado. Todos os paises do mundo
não o õzeram? E quanto ao General Fig'ueiredo, quero lembrar a
V. Ex• o seguinte: quando candidato, Sua Excelência prometeu que
iniciaria a reforma agrária no País. Tempos depois, ele ia para o Nor·
deste em companhia desse ex-Ministro do cheque sem fundo do
Banco Econômico, e, no avião, esse Presidente de Banco, que voltou
para o Banco que emitiu o cheque sem fundo na época, disse para o
Presidente Figueiredo da inconveniência em falar em reforma
agráría'no Nordeste. Eles sobrevoavam a Buhia, nesse moml!nto; os
jornais noticiaram; e de lá para cá, Sua Excelência o Senhor
Presidente da República não mais falou sobre esse tema, que í:
fundamental para o País. {;a única coisa que acabar:i de fato com a
miséria nacional; ó um problema de colonização, ainda que não se
revista de carâter de reforma agrária que muitos chamam espoliatória. Esta é que ó a solução.

aqueles que se mantiveram no mesmo nível, ou üs veLes pinrar:~m
por falta de um~1 assistência mínimu. Mas, aqueles que têm o mini·
1110 mnparo nilo voltam mais; daí ;) prova, inclusive, o norte do
P~tranâ, que foi dc:!>brnvado por nordestinos. E milh<trcs ticmam:
bastou terem o mínimo de proteçào, para produzir para si c paru o
Puís. Agora, esse ~:nquistamcnto, sob a alegação de que ele deve sc:r
mantido lá, porque tem amor, isso é conversn, porque ao longo dos
anos ele SI! rl!tirou. Na Amazõnia mc:sma, o drama da borrucha roi
representado por cearenses. O nordestino está cm toda parte do País
e digo a V. Ex• que se o próprio Governo usasse as terras férteis de
Mato Grosso, do Aripuanã e do Guuporó, fizesse programas como
se fazem no setor habitacional, programas de colonízaçào, como o
inglês fc:z no Norte do Paraná, haveríamos de assistir, assim, a um
srundc sucesso; mus não com estas medidas, que só aparecem nas
épocas de seca I! di! estiagem. Ninguém tem mais amor a este povo
do que eu, porque lá é a minha origem c assisto ao drama de outro
lado; c conheço, inclusive, grandes fazendeiros, grandes dominantes
de setores econômicos que são contra esta idéia, porque eles querem
ter a mão-de-obra escrava, como hoje, no próprio Norte do Paraná,
há fazendeiros que são contra a saída do bóia-fria, porque eles
querem ter, quando precisam, a miío-dc:·obra escrnva. Este, o
problema.

O SR- JOSt LINS (ARENA - CE) - Nobre Senador,
V. Ex• coloca, agora, um outro problema. Repito, porém, que nós
nordestinos, queremos resolver o nosso problema da nossa terra em
nossa própria terra. Não queremos simplesmente ser deslocados
para outras regiões. Temos emigrado muitas vezes através dos
tempos, levando modestamente, a nossa cooperação a todo o Brasil.

O SR- JOSf; LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Alberto Silva, agradeço a V. Ex• o aparte com que me honrou e tenho
absoluta convicção de que V. Ex• conhece, percebe e sente mesmo
os problemas do nordestino.
Ao nobre Senador Leite Chaves, devo dizer que, infelizmente,
não posso usar este momento para analisar os problemas particulares das migrações nordestinas, da colonização de tantas regiões
da Pátria feita pelo povo do Nordeste, inclusive, com a ampliação
do território nacional, pela conquista do Acre. Esta é uma contribuição extraordinária que o meu povo tem dado ao desenvolvimento nacional, não só pela colonização de novas terras, mas pda
criação de novos surtos cconômicos c sociais através do território
nacional.
O Brasil está cheio de grandes homens como V. Ex•, de origem
nordestina, prestando grandes serviços a outras comunidades nacionais, porque a nossa família í: uma só.
Mas, nobre Senador, o problema do desenvolvimento é muito
mais amplo do que o problema da fuga. Hoje, a pressão habitacional, a pressão populacion~l no mundo e a técnica tanto exigem como
ensinam ao homem o aproveitamento de todas as terras. Jâ chegou a
vez de dominarmos c aproveitarmos as regiões semi-áridas, e não
está longe o dia em que aprenderemos a usar eõcientemente os
pólos, os desertos. Quanto aos desertos falta água, sobram-lhes a
energia solar que, livre ou acumulada, ó tudo de que a humanidade
dispõe, desde o seu alvorecer, para abrir o seu caminho e construir o
seu destino. Desde que nós saibamos usar os instrumentos novos do
desenvolvimento que estão sendo criados pela tecnologia, não tenho
dúvida, nobre Senador, que o Nordeste pode se desenvolver sem
desvirtuar a solução do problema, pelo abandono de seu solo.

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Quantos milhões morreram no Amazonas?
O Sr- Alberto Silva (ARENA aparte?

PI) -

Permite V. Ex• um

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Concedo o aparte a
V. Ex•.
O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI)- Eminente Senador José
Lins, estou acompanhando com muito interesse o discurso de
V. Ex• e, também, o aparte do nobre Senador que acaba de emitir
sua opinião. Gostaria de lembrar o seguinte: retirar a população do
Nardeste, para tentar implantã-la em qualquer outro lugar, é uma
c~periôncia que não tem dado resultado em nosso Pais, eminente
Senador. Ao tempo do Superintendente Celso Furtado, S. S•
promoveu um verdadeiro deslocamento de população para o Estado
do Maranhão, para terras férteis. Colocou a propriedade à disposição de cada famllia. O resultado foi desastroso e V. Ex• pode imaginar, talvez, que tenha sido por falta de organização; mas foi muito
bem organizado. Conheço, inclusive, o campo, assim como o Senador José Lins, como Superintendente da SUDENE, conhece. O que
há é um arraigado amor do nordestino à sua terra. B conhecido o
fato de que quando chove no Ceará, o nordestino, estando no Rio
Grande do Sul, volta para sua terra, ou para o Nordeste. Acho, ilustre Senador, que um programa, como o Programa Sertanejo, este
que propus aqui, de fortalecimento dos núcleos populacionais, seria
capaz de formar oásis resistentes em todo o Nordeste e conquistá-lo,
como o Snara cstú sendo conquistado passo a passo, núcleo a
núcleo; e a população nào se desloca. E no final das contas, o Nordeste continua rico, porque ele é rico de gente capaz de ficar ui i. Era
o que queria dizer em aparte a V. Ex•
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Nobre Senador José Lins,
se V. Ex• permitisse mais um aparte ...
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Leite Cha•'es (MDB- PR)- Quero diler a V. Ex• que,
inC'Iusivc, no Sul do Puis ussistimos ao dranw da volta, Uc nnnh:~ti~
nos que voltam com saudades de suu tcrr:1. Mas, são c.\OllalllciHc

O Sr. Almlr Pinto (ARENA aparte?

CE) -

Permite V. Ex• um

O SR. JOSt LINS (ARENA -CE)- Ouço o nobre Senador
Almir Pinto.
O Sr. Almlr l'lnto (ARENA -CE) - Nobre Senador José
Lins, na verdade, o aparte do ilustrado Senador do MDB, Leite Chaves, rodemos dividi-lo em duas partes: na primeira, na verdade,
S. Ex• tem uma dose de razão. Lamento muito que nem V. E>• nem
o Sr. Senador Lr:it~ Chaves estivessem presentes, quando, mt tmdc
de hoje, como primeiro orador, pronunciei uqui um modesto dis·
curso, justamcnll! sobre a questi\o da secu do Nordeste. Fi1. um
rdrospccto ü primeira seca que houve do Ccarlt, cm 1606, it morte
da quase tot~l comitiva de Pera Coelho, inclusive o próprio filho
n10rrcu, naquela cnminhada muito longa utravb do.., scrtôcs do
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Nordeste, para chegar, justamente, a dizer que, na verdade, houve
aquela grande falha de assistência ao flagelado, a questão das frentes
de serviço, como em 1932. Citei, aqui, num parêntese, que o Minis·
tro José Américo, querendo imitar D. Pedro, disse que venderia o
último brilhante da sua coroa contanto que não morresse um ser de
fome. Ele conseguiu alojar aqueles flagelados e dar-lhes comida, sem
atentar bem pura a ociosidade, para o perigo daquilo que fazia. Mas,
fez em boa fé. Dizia também que tinha assistido a reunião da
SUDENE, como representante da Comissão de Assuntos Regionais,
no dia 27 de abril. E a coisa, nobre Senador Leite Chaves, mudou
porque a questão das frentes de serviços nunca deu certo, porque
quem mais lucrava era quem mais tinha. Usurpavam tremendamente o pobre do flagelado com aquelas tais cadernetas de serviço, cadernetas fantasmas. Esta que é a verdade. Então, até li, nobre
Senador Leite Chaves, o novo modelo que o Governo Federal se propõe para assistir a estiagem do Nordeste, o novo modelo que é diferente daquele do passado. Ele acha o seguinte, dentro do ponto de
vista do nobre Senador Alberto Silva.
Em que consiste, então, esse novo modelo de
assistencia ao flagelo?
Pretende o Governo fugir das falhas observadas, o que
lhe traria uma diminuição de custos, optando assim pelas
seguintes medidas:
I) fortalecimento da propriedade privada e retenção
do homem no seu próprio meio de trabalho:
2) estabelecer apoio crcditício, como suporte para que
possam tais medidas representar investimento de grande
significação para o setor primário o que garantirá no próximo inverno, apreciável aumento da produção agrícola.
E como facilitaria isso? Então, ele dá: propriedade e hectares
em benefício.
Até 20 ha- 100% a fundo perdido.
De 21 a 100 ha- 80% a fundo perdido c 20% esforço
próprio.
De 100 a 500 ha - 70% a fundo perdido e 30%
financiamento nos moldes do Projeto Sertanejo.
De 50 I ha em diante - 50% a fundo perdido e 50% de
financiamento.
Por conseguinte, como diz o nobre Senador José Líns, temos a
maneira de como reter o homem no nosso solo. Ademais, concluin·
do, quando não temos a chuva, nós recorremos à vocação mineral
do Nordeste. No Ceará, por exemplo, esta comprovada a c.xistência
de riquíssimo mineral de urânio.
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operário não está se sentindo operário do dono da tem..t, está se sen·
lindo opcr{trio do Governo. E o muis gruve, no Nordeste, quundo o
dono da cusu não tem o dinheiro da feiro, ele perde a força moral
para suu própria família, e o proprietário de terra não pagando o
operário, ele não tem força moral ulgumu pcrunte o operário. f: uma
situação imprevisível e sem precedentes na Hístóríu deste País; o
agricultor merece ser amparado, mus morulmente ele está completu·
mente marginalizado. Então, é de se perguntar ao Governo: será q uc
esse homem não tem dignidude, não tem princípio, será, enfim. que
esse homem não tem vergonha, Senador José Lins? Sincerumente,
quero neste ligeiro aparte apelar paru que V. Ex• compreenda que o
Governo, de uma vez por todus, precisa modificar essa legislação
que hoje impera no Nordeste.

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Senador Agcnor
Maria, V. Ex• me honra com o seu aparte. A sua sensibilidade, o seu
conhecimento da nossa Região é tal que V. Ex• penetra nos menores
recantos da alma do nordestino. Acho que V. Ex• tem razão, o
homem do nordeste merece conliança totul. Às vezes reulmentc erramos nu metodologia, e eu espero que dessa vez ela seja corrigida.
Concedo o aparte ao Senador Leite Chaves.

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Josê Lins, é por
merecerem conliança que outras partes do País deveriam ser abertus
para os nordestinos que, inclusive, não disponham de terra no
Nordeste e tenham condições de trabalho. Ora, se temos no resto do
País áreas cem vezes maior do que o Nordeste em que há regularidade de chuvas, fertilidade de terras, clima adorável, porque insistir
nessa situação, inclusive naquela situação vergonhosa do passado,
quando, para se salvar usincíros que estavam falidos, inventou-se de
fuzer umu reforma agrária, através da qual os usineiros podiam ven·
der os carrascos improdutivos, para tempos depois mostrar que o
pequeno não tinha condição de explorar a terra.
Eu vi em Juará, no norte de Mato Grosso, uma coisa singular
da parte de um nordestino: saiu de Sergipe, morou uma temporada
em Jporã, conheceu determinados métodos agrícolas e foi paro Juurá, que fica a 50 quilômetros de Porto dos Gaúchos. Ele e a esposa,
inclusive, parunaense, tiveram condições de adquirir 50 alqueires de
terra, mediante financiamento particular. Eles abrirum csses 50
alqueires e quando os visitei estavam com 13 mil cafeeiros produzindo, cana da mais alta qualidade, todas as espécies de frutos, num
verdadeiro progresso. Ora, se esse, isoladamente e sem ampuro, foi
cupaz de fazer isso, o que farium os demais nessa mesma região, com
auxílio oficial? Asseguro a V. Ex• que, ao invés de medidas improduO Sr Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite um tivas, que não resultarão em nudu, a não ser a mensugem políticu, se
aparte?
procurasse fazer a colonização no oeste do País - em terras
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V. Ex• me concede uma rá- férteis, porque colonização só prospera em terra fértil, e não como
aquelas à margem da Transamazônica- asseguro a V. Ex• que esse
pida intervenção?
resultado, dentro de alguns anos, seria mais produtivo. Não é
O SR. JOSJ;: UNS (ARENA -CE)- Agradeço a V. Ex•, despovoar o Nordeste, mas reduzir a concentração. Não tem sentido
nobre Senador Almir Pinto, o seu precioso aparte. Antes de conce- que milhões c milhões de pessoas vivam miseravelmente em torno de
der o aparte pedido pelo Senador Leite Chaves, cedo a palavra ao usinas c de grandes fazendas, cm uma região do País que, aliás, tem
nobre Senador Agenor Maria que primeiro a solicitou.
a maior concentração de terras, que é o Nordeste. Além de a terra
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Nobre Senador José ser sMura em grande parte, ela está extremamente concentrada e u
Líns, cheguei hoje do Nordeste onde, durante oito dias, acompanhei mão-de-obra nordestina só serve pura os caprichos e pura as vantao problema da seca. Dois fatos me chamaram a atenção: o primeiro, gens de quem u explora. Mas é certo, também. que essa exploração
é que o agricultor merece toda a connunçu do Governo, no sentido não dá nem sequer vantagens porque é uma agricultura que repousa
de ter o seu projeto sertanejo aprovado, que serú a redenção do nos ombros de trabalhadores famintos e descsperunçudos. Se o
Nordeste. Mas acontece o seguinte: ele mereceu conliança de Jicar Governo tivesse maior seriedude, poderiu deslocar o excesso populudevendo o dinheiro, mus nuo u confiança de pcgur o dinheiro para cional em razão de condições vantajosas e oferecendo àqueles que
construir o uçude. Há, na minha áreu, umn situuçào imprt:visívd, quisessem umu oportunidade de viver e trabalhar dignu c produtivaporque, com esta providência, o Governo desconfia do agricultor, c mente.
umu desconfiança que nào tem sentido porque~ ele que vai assumir
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Leite
o compromisso do débito. Por que, então, ele nào merece a confian- Chaves, V. Ex• não cxpressu de modo nenhum, nem o pensamento
ça de receber us purcdas do Jinuncinmcnto daquele :u;ude'! O segun- nem o st:ntimento da alma nordeslina.
do problcmu, o proprictúrio de terra vai alistur o seu pessoal, mas ele
O Sr. Leite Cha•cs (MDB- PIO- Expresso o do l'ab.
não puga o seu pcssoul, quem paga é o funcionúrio do Governo. O
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O SR. JOSJ;: LINS (ARENA- CE)- Pois bem. Mas quan·
do V. Ex• diz que o nordestino só serve para ser explorado ...
O Sr. Leite Ch•vcs(MDB- PR)- Lá no Nordeste, só.
O SR. JOSJ;: LINS (ARENA -CE)- Chego à conlusão de
que V. Ex• realmente nào entende do nosso problema nem compre·
ende a nossa alma.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Está servindo o País ao
longo de séculos.
O SR. JOSJ;: LINS (ARENA - CE) - V. Ex• há de
compreender, que nó; os nordestinos podemos dar uma contribui·
ção ao desenvolvimento de outras áreas- é claro que podemos- c
o temos feito, cm várias épocas através da história. Todavia, nobre
Senador, por que abandonarmos o lar, toda uma tradição, toda uma
infra-estrutura ...
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Que infra-estrutura? lnfra·
estrutura que pertence a uma minoria de usineiros'! Que pertence
uma minoria de proprietários?
O SR. JOSJ;: LINS (ARENA- CE)- V. Ex• está enganado,
V. Ex• não conhece o Nordeste, porque só há usinas de açúcar nu·
ma ITmbria do litoral que é a Zona du Mata.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Conheço mais do que
V. Ex• porque conheço o outro lado da medalha, a outra realidade.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOSJ;: LINS (ARENA- CE)- De qualquer modo, no·
bre Senador, agradeço a sua contribuição ao debate. Mas, até os
custos da colonização, para reconstruir na Amazônia, novas cida·
des, estradas, comunicações para substituir o que é um absurdo económico, abandonássemos seria além do absurdo da violação do
sentimento nordestino.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, continuo o meu pronunciamen ..
to. Estou convencido, Sr. Presidente, de que Sua Exceléncia o
Senhor Presidente da República se refere no Nordeste apenas como
a um exemplo, da necessidade das medidas que agora adota.
Há, certamente, em sua determinação a marca de uma conscii!n·
cia política muito mais abrangente, que torna seu apoio ao Nordeste
um corolário direto dos objetivos de integração nacional e de uma
melhor distribuição dos frutos do desenvolvimento entre todos os
membros dessa grande e única família que é a Nação brasileira.
Sua determinação de ajudar o Nardeste, Srs. Senadores, não se
limita à área dos investimentos, que são essenciais. Está explícita
também em sua decisão o reconhecimento de que a semeadura no
campo social é igualmente importante. Saúde, Educação, Trabalho,
treinamento de mão-de-obra e Previdência são o fermento que
transforma os investimentos no que essencial que é o bem-estar social da comunidade.
As ações de emergência, nas horas dir.ceis, sào também
essenciais. Elas levam às camadas sofridas da comunidade nordesti·
na, que a seca ainda afcta cm sua pobreza, a certeza de que elas não
estão a sós ou abandonadas e que u solidariedade humana entre to·
dos nós brasileiros estú acima dos décimos marginais do crescimento
global da economia.
O desenvolvimento económico é meta primordial, mas Sua
Excelência, o Presidente João Baptista Figueiredo sabe por que c,
sobretudo para que: pura construir o bcm-estar da familia brasilcir:•,
onde quer que ela esteja, u começar pelas mais neccssitudas.
Agora, Sr. Presidente, que ó dada nova i:nfuse à politica de
apoio ao Nordeste, tragou minha saudação ao Ministro Golbery do
Couto e Silva em nome dos nordestinos. Fulo por todos eles, por lO·
dos os Estados da minha região.
Cumprimento os Ministro!' du área cconômica, na certeza de
que a orientação que lhes i: duda é parte de uma conscii:ncia politica
que se aperfeiçoa c se ulirmu, em uníssono, com a política definida
pura os Ministérios da úrcu soei ui.

E, ao terminar, num gesto de reconhecimento ao ato do eminente Presidente João Baptista Figueiredo, em nome do Nordeste, repi·
to o que tantas vezes tenho dito: esta i: a hora de um grande esforço
em favor do Nordeste. Com um pouco de recursos podemos, agora,
que as taxas de crescimento nacional são menores, reduzir uma
parcela substancial do dcsnivel que ainda nos separa do Ccntro·Sul.
A economia do Nordeste pesa quase nada, comparada com a
economia nacional. O Nordeste é pobre, por isso mesmo os recursos
para acrescentar alguns pontos à sua taxa de crescimento cm nada
pesarão e em nada prejudicarão os grandes objetivos nacionais, mesmo aqueles relacionados com a inOação.
Dir.cil, se não impossível, seria reduzir as diferenças inter-rcgionais de crescimento ou de distribuição de renda, nus épocas cm que o
PIB nacional atinge altas taxas de crescimento.
O Presidente João Baptista Figueiredo tem um timoneiro à ultu·
rapara lhe ajudar nu conquista desta vitória sobre a pobrez:1 do meu
povo. E esse homem, Srs. Senadores, todos sabemos é o eminente
Ministro do Interior Mário David Andreuzza.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas
de lei que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 99, DE 1979
Estabelece a obrigatoriedade de correcilo monetária dos
preços mínimos dos produtos agropecuúrios e das ntividudcs
extrativas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J• O artigo 5• do Decreto-lei n• 79, de 19 de dezembro de
1966, fica acrescido do seguinte dispositivo:
"§ 3• Os valores atribuídos aos preços minimos serão
corrigidos automaticamente por trimestre pela aplicação
do coeficiente indicado no art. 7• da Lei no 4.357, de 16 de
julho de 1964."

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará este diploma legal no
prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 3• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de lei acrescenta um dispositivo no Decretolei n• 79, de 19 de dezembro de 1966, visando a assegurar
trimestralmente o reajuste automático dos preços minimos dos
produtos das atividades agrícolas, pecuárias e extrativas, com base
nos índices de corrcção monetária estabelecidos para as Obrigações
Reajustáveis do Tesouoro Nacional, nos termos do art. 7• da Lei
n• 4.357, de 16 de julho de 1964.
!:: que, nu atua! conjuntura nacional, cm race do recrudescimento da inOação, esses preços fixados, no mini mo 60 (sessenta) dias untes do início das épocas dos plantios c 30 (trinta) dias, untes do inicio
da produção pecuária ou extrativa" mais abundante nas diversas rc·
giões, consoante us indicações dos órgãos competentes" sofrem uma
ucentuada desvalorização, sendo, portunto, de toda justiça que se
procure garantir, dentro da sistemática da lcgisluçflo atual. a sua
constante atualização, jll que o objetivo da polílica tlo Governo ~
amparar u pruduçiío.
AcredilO que cstu proposição ~eju bem rcc~:bidii por todos os
setores competentes, inclusive do Poder Executivo, porque, IHI vcrJa.
de, o que ela pretende, na prática, é complementur as normas legais
vigentes, que instituíram, no Pais, u fixuçiio de preços minimos c,
bem assim, a execução das operações de financiamentos c a aquisi·
çào de produtos ugropccuúrios.
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Enfim, trata.sc de providências que não pode mais tard11r e, por
Isso mesmo, deverá rccebc:r o apoio indiscriminado dos que com·
põem as duas Casas do Congresso NacioMI.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1979. -Humberlo Luccnu.
LEG/SLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI No 79, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966

Institui normas para a fixação de preços mínimos e
execuçilo dos operações de financlamenlo c aquisição de produlos agropecuárlos, e adota outras providênclus.

......... ········ ... ····· ········· ................... .
Art. 5• Os preços básicos serão lixados por decreto do Poder
Exc:cut~vo, levando em conta os diversos fatores que influam nas co·
tações dos mercados interno e externo e os custos de transporte até
os centrüs de consumo e portos de escoamento.
~ I' A publicação dos decretos antecederá, no mínimo de 60
(sessen;a) dias o inicio das épocas de plantio c, de 30 (trinta) dias, o
início da produção pecuária ou extrativa mais abundante nas diver·
sas rcf: .cs, consoante as indicações dos órgãos competentes.
§ 2• Os decretos poderão, também, estabelecer, quanto a dcterminJdos produtos, que as garantias previstas neste Decreto-lei
perdurarão por mais de um ano ou safra, quando isso interessar à estabilidade da agricultura e à normalidade de abastecimento .

... .. ......... .. .. ... .... .. ... .. .. . .. .. .......... ..... .... .
....... .... .............." ............................... .
LEI N• 4.357, DE 16 DE JULHO DE 1964
Autoriza a emissão de obrigações do Tesouro Nacional,
altera a Jeglslaçilo do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências.

...... .......... .. ... .. .. ....... ... .... .... ...... ····· .... .
Art. 7• Os débitos fiscais decorrentes de não-recolhimento,
na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades que não forem
efetivamente liqUidados no trimestre civil em que deveriam ter sido
pagos, terão o seu valor atualizado monetariamente em função das
variações no poder aquisitivo da moeda nacional.
§ I• O Conselho Nacional de Economia fará publicar no Diário Ojicía/ no segundo mós de cada trimestre civil, a tabela de coencientes de atualização a vigorar durante o trimestre civil seguinte, e a
correção prevista neste artigo será feita com base na tabela em vigor
na data cm que for efetivamente liqOidado o crédito õscal.
§ 2• A correção prevista neste artigo aplicar-so-á inclusive aos
débitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte tiver depositado em moeda a imponân·
cia questionada.
§ 3• No caso do parágrafo anterior, a importância do depósito que ti~<·;· de ser devolvida, por ter sido julgado procedente o recurso, reclamação ou medida judicial, será atualizada monetariamente,
nos termos deste artigo e seus parágrafos.
§ 4• As importüncias depositadas pelos contribuintes em ga·
ranti<~ da instância administrativa ou judicial deverão ser devolvidas
obrigatoriamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados
da data du decisão, que houver reconhecido a improcedência parcial
ou total da cxigi:nciu fiscal.
§ 5• Se as importâncias depositadas, na forma do parúgrafo
anterior, não forem devolvidas no prazo nele previsto, ncarão sujei·
tus a permanente correçiio monetária, atê a data da efetiva devolução, pod•.,ndo ser utilizadas pelo contribuinte, como compensação,
no pag,Hilll11IO de tributos federais.
§ 6• As mulws e juros de mora previstos na legislação vigente
como percentagens do débito õscal serão calculados sobre o rcspecti·
vo montante corrigido rnoncturiamentc nos termos deste artigo.
§ 7• Os comribuintcs que efetuarem, no prazo de 90 (novcntu)
dias da virt-ncia desta Lei, o pagumcnto do s~.:u débito !iscai, gozurào

de uma redução de 50% (cinqUenta por cento) no valor das multas
aplicadas.
§ 8• A correção monetária prevista neste artigo aplica-se, também, a quaisquer débitos fiscais que deveriam ter sido pagos antes
da vigência desta Lei, se o devedor ou seu representante deixar de liqUidar a sua obrigação:
o) dentro de 120 (cento e vinte) dias da data desta Lei, se o débito for inferior a Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros);
b) em 1 no máximo, 20 (vinte) prestações mensais, sucessivas, de
valor não inferior a CrS 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) cada
uma, no caso de débitos em montante superior a Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), efetuando-sc o pagamento da primeira
prestação, obrigatoriamente, dentro de 90 (noventa) dias da data
desta Lei;
c) em duas prestações mensais, iguais e sucessivas se o valor do
dí:bito estiver compreendido entre Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros) e Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), devendo a primeira ser paga dentro de 90 (noventa) dias da data desta Lei.
§ 9• Excluem-se das disposições do parágrafo anterior os débitos cuja cobrança esteja suspensa por medida administrativa ou judicial, se o devedor ou seu representante legal já tiver depositado, em
moeda, a importância questionada, ou vier a fazê-lo, dentro de 90
(noventa) dias da data desta Lei.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura,
e de Economia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1979
Concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos em espetáculos de diversões•
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São equiparados aos jornalistas profissionais, para os
efeitos da Lei n• 3.529, de 13 de janeiro de 1959, os artistas e os técnicos em espetáculos de diversões.
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A despeito de precedida por várias iniciativas de parlamentares
na Câmara e nesta Casa do Congresso Nacional, só agora a regulamentação da profissão de Artista ganha, ainda que tarde, sua forma
definitiva com a tramitação do Projeto de Lei n• 8, de 1978 (CN).
E: chegado, 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.
Deste 1959, como se sabe, têm os jornalistas profissionais assegurada sua aposentadoria após trinta anos de serviço. Poste·
riormente, a Lei Orgânica da Previdência Social estabeleceu:
"Art. 3 I. A aposentadoria especial serà concedida
ao segurado que, contando no mfnimo 50 anos de idade e
15 anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15, 20
ou 25 anos pelo menos, conforme a atividade profissional,
em serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.
§ I• A aposentadoria especial consistirú numa renda
mensal calculada na forma do§ 4• do urt. 27, aplicundo-selhe, outrossim, o disposto no§ i' do urt. 20.
§ 2• Reger-so-á pela respectiva legislação especial a
aposentadoria dos aeronautas c a dos jornalistas prol"tssionnis."
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Embora a aposentadoria dos jornalistas profissionais continue
regulada pela Lei n• 3.529, de 1959, e a dos aeronautas pelo Decreto·
lei n• 158, de 1967, a aposentadoria especial está, presentemente,
regulada pelo art. 9• da Lei n• 5.890, de 1973:

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1959; 138• da Independência c
71• da República. -Juscelino Kubllschck -Fernando Nóbrega.

"Art. 9• A aposentadoria especial será concedida ao
segurado que, contando no mfnimo 5 anos de contribuição,
tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos pelo menos,
conforme a atividadc profissional, cm serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos por decreto do Poder Executivo.
§ I• A aposentadoria especial consistirá numa renda
mensal calculada na forma do § I • do art. 6•, desta lei,
aplicando-se-lhe ainda o disposto no§ 3• do art. 10.
. § 2• Regcr-se·á pela respectiva legislação especial a
aposentadoria dos a,cronautas e a dos jornalistas pro.hsionais."

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes lidos serão
publicados c remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.

ConseqUentemente, segundo as normas em vigor, o legislador
autorizou o Poder Executivo a incluir certas c determinadas categorias de segurados entre as que fazem jus à aposentadoria especial,
desde que sua atividade seja considerada penosa, insalubre ou perigosa, dispensado qualquer aumento de contribuição previdenciária
pois, para tanto, haveria necessidade de lei.
Se o legislador pôde outorgar legitimamente tais poderes ao
Executivo pode, como muito mais razão, exercê-los dirctamentc,
através de ato legislativo, na forma do presente projeto que, reconhecidamente, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial, ou seja, com redução de apenas 5 anos de serviço, aos
artistas, dada a natureza de sua atividade, equiparando-os, para efeitos previdcnciârios, aos jornalistas profissionais.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1979. -Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 3.529, DE 13 DE JANEIRO DE 1959

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social c de Finanças.)

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N•l31, DE 1979
Senhor Presidente
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art. 280 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei do Senado
n• 67/79-Complcmcntar, de minha autoria, que dá nova redução a
dispositivo da Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar n• 5, de 29
de abril de 1970).
Sala das Sessões, 8 de maio de 1979.- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento que
vem de ser lido será publicado c inclufdo cm Ordem do Dia nos ter·
mos regimentais.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Evandro Carreira - Gabriel Hermes - Alexandre Costa José Lins - Mauro Benevidcs- Dinarte Mariz- Jcssé Freire Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral - Teotónio
Vilela - Lomanto Júnior - João Calmon - Amaral Peixoto Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo
Badaró - Tancrcdo Neves - Amaral Furlan - Benedito Ferreira
·-Saldanha Derzi- Affonso Camurgo- José Richa- Jaison Barreto- Pedro Simon -Tarso Outra.
·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está finda a hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Dispõe sobre a aposentadoria dos jornalistas profir.sionais.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a
seguinte Lei:
Art. I• Serão aposentados pelos Institutos de Previdência n
que pertencerem, com remuneração integral, os jornalistas profissio.nais que trabalhem cm empresas jornalfsticas, quando contarem 30
(trinta) anos de serviço.
Art. 2• Considera-se jornalista profissional aquele cuja função, remunerada c habitual, compreenda a busca ou documentação
de informações inclusive fotograficamente, a redução de matê:ria a
ser publicada, contenha ou não comentários, a revisão de matéria
quando já composta tipograficamente, a ilustração por desenho ou
por outro meio do que for publicado, a recepção radiotelegráfica c
telcfônica de noticiário nas rcdações de empresas jornalfsticas, a
organização c conservação cultural c técnica do arquivo redatorial,
bem como a organização, orientação c dircçilo de todos esses trabalhos c.serviços.
Art. 3• Niio terão direito aos bcncflcios estabelecidos por esta
lei os jornalistas profissionais, reconhecidos c classificados como tais
no artigo anterior, que não sejam registrados no Serviço de Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo Onico. O disposto neste artigo não se aplica aos
redutores c redutores-auxiliares da Agencia Nacional, de jornais c
revistas parucstatais, de autarquias c de fundações oficiosas, desde
que registrados no mesmo Serviço de Identificação Profissional.
Art. 4• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Item I:
Discussão, cm turno único, da rcdação final (oferecida
pela Comissão dc.Rcdação cm seu Parecer n•l45, de 1979),
do Projeto de Lei do Senado n• I, de 1979-DF, que altera o
efctivo de Soldados PM da Policia Militar do Distrito Federal c dá outras providências .
Em discussão a rcdação final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a rcdação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.

E a seguinte a redaçào final aprovada
Redaçio Onal do Projeto de Lei do Senado n• I, de
1979-DF, que altera o eretlvo de soldados PM da Policia MI·
lltar do Distrito Federal, e dí outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. I• O cfctivo de Soldados PM da Policia Militar do Distri·
to Federal de que trata o art. 2• da Lei n• 5.622, de I• de dezembro
de 1970, fica acrescido de 500 (quinhentos) homens.
.
Art. 2• As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, pura o
uno de 1979, correrão à conta do Governo Fcdcrul que complemen·
tará o Orçamento do Distrito Federal no valor correspondente.
Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrl•rio.
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O SR. PRESIDE~TE (Nilo Coelho)- Em votação o rcque·
rimcnto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirct:u Cardoso.

1\EMUNERAÇÁO DESTINADo\ AO SOLDADO I'M

SOLDO

ESI'ECIFICAÇOES
AuJ~;,

~.OHH,OO

!\1or.: GFPM·I GFP!\1-2

Tempo

25%

lO%

53%

ScniÇ(l

S11ldrin
l:.amnh•

522,00

:!OK,OO

1.106,00

Varia.

Varia v.

F.htpll

Allmt•ot.

Tot1tl

I!Oh,OO

4.730,(~1

Lc:gcnd:1: t\U~. Mor. -1\uxllio Moradia

GFPM-1- Gratifh;uç~o Funçim Policial-,\lilit:tr (cuN>)
GFPM-2- Grulificaçào Funçilo Pnli..:iai·Militur(trop<~
Dc,rcs.a

Mcns:~l:

4.730 X 500 =Cri 2.3ó5.000,00

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- fiem 2:
Discussão, cm turno suplementar. do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1975
(n• 51/75, nu Casa de origem), que dispõe sobre o registro
de empresas nus entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões, tendo
PARECER, sob n• 147, de 1979, da Comissão:
-de Redoção, oferecendo u redação do vencido.

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Sem revisão do ora·
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O item número 3 da pauta deve ter para o Senado, como teve
para a Câmara, uma importância capital na org~tnizaçào adminbtrativa do P~is. Poderia passar despercebido o parecer que ora tem mo
oportunidnde de tratar, lendo-o nos avulsos que nos chegaram üs
màm neste instante, verificamos de que se trata, exmamentc, dt: ultcrar a rcdaçJo dos artigos 126 c 127 do Decreto-lei n" 200. de 25 de
fevereiro de 1967.
De que trata esse art. J 26, a qu,e reputamos tanta importância
na administmçào brasileira? Nada mais do que o seguinte:
"Art. 126. As compras, obras c serviços efetuar·bc·ào
com estrita observância do principio da liciw.ção.

A nobre Bancada da ARENA, tanto quanto nós, está empe·
nhada no sentido da morali1.ução das obras, das aquisições c das
compras que o Governo faz, c este projeto visa, exatamentc, subs·
tituir o art. 126, que trata da licitação, por outro dispositivo que dá
franquia a concessões, o que nós reputamos gravíssimo para a
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Administração pública.
Aqui no Senado jú se criou uma Comissão Parlamentar de
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como defini- Inquérito que está investigando a quc:stào da construcào dt: duas
tivamente adotado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
usinas nucleares sem concorrência. Isto lcvan'tou umu celeuma nacio·
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
nal, a Comissão está aí constituída, está apurando e já ouviu ilustres
engenheiros, Presidentes de autarquias, Presidentos de Sociedades de
E o seguinte o subsrituti~·o aprovado
Economia Mista c concessionárias de serviços públicos.
Portanto, o art. 126, Sr. Presidente, cogita exatu e principal·
Redoçlio do vencido, poro o turno suplemenl8r, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 87, de mente da dispensa de licitação.
1975 (n' 51(75, no Casa de origem).
Ora, Sr. Presidente, o Senado Federal não está capacitado para
votar este projeto, na sessão de hoje, pois não o estudou, não t:stá
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
advertido, c nós só depreendemos a sua gravidade quando lemos
Dispõe sobre o registro de empresas nas entidudes fisculi- agora os avulsos que nos forum dirigidos.
zadoras do exercício de profissões.
Pediria à nobre liderança, hoje exercida pela ligura de um
rcprc<entantc também do Espírito Santo, Senador Moacyr Dalla,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I9 O registro de empresas c a anotação dos profissionais que: se tem havido c comportado na direçào dos nossos trabalhos
legalmentt: habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas com ultunaria e espírito público, que acolha o nosso pedjdo de
entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas adiamento por 10 dias, u fim de que, de hoje em diante, tique a Sena·
profissões, cm razão da atividadc básica ou cm relação itqucla pela do uvbado e advertido; o projeto truta de casos de dispen>a de licitaçõc:s e de concorrências públicas, esse gravíssimo problema qut: j[t
qual prestem serviços u terceiros.
suscitou uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que j:J suscitou
Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
um projeta de autoria do nobre Senador Marcos Freire.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrario.
O que nós quen:mos não é aprovar nem dt:saprovar o projeto
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho)-ltem 3:
mas que se di: tempo ao Sen01do Federal, çom a ad\.'ert~ncia solent:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do quc ura lhe fazemos, de que se truta de uma matéria de gravidade
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• I09, de 1978 que temos de estudar para depois, com conhecimento de causa. va·
(n• 1.964/76, na Casa de origem), alterando a redução dos tur aqui no Senado Federal.
Sr. Presidente, já se criou uma Comissão Parlam~ntur de Inquéarts. 126 e 127 do Decrcto·lei n' 200, de 25 de fevereiro de
1967, que "dispõe sobre a organização du Administração rito; criar-se-iio outras Comissões Parlumcntàrcs de lnqut:rito, se o
Federal, estabelece diretrizes para n Reforma Administra- Senado quiser exercer a sua atividade fiscalizadora. Se passar como
redigido, nós abriremos a porteira para que passem todas us fran·
tiva, e dú outras providências", tendo
qui as em matéria de licitaçlio.
PARECER, sob n• 148, de 1979, da Comissão:
Então, hoje, avisado o Senado, o meu requerimento i: upcnas
-de Redoçilo, oferecendo a redução do vencido.
paru adiar u votação, a fim de que possamos estudar.
Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. I•-Secretúrio.
Nobre Líder da Maioria, não estamos aprovando nem desaprovando o projeto que veio da Câmara e ora tramita no Senado. Nào é
E lido o seguinte
de origem do Senado, veio da Cümaru. O nossa pedido é apenas
REQUERIMENTO N• 132, DE 1979
para adiar a votação de hoje por oito ou dez dias mais, a fim de
Nos termos do art. 310, allneu "C", do Regimento Interno, estudarmos o que ele porta, o que ele visa, o que ele colima, para
requeiro adiamento da discussão do Substitutivo do Senado uo então votarmos com consciêncin tranqllila.
Sr. Presidente, a liberdade de licituçlio da P•ds tem trazido
Projeto de Lei da Câmara n• 109/78, a fim de ser feita nu sessi1o uc
imoralidade de vulto. Constrói-se tuntu coisa sem licitação, sem
17 da corrente.
~.:on~orrência públicu: compram-se tantus coisas sem concorrêm:ia
Sala das Sessões, S de muio de 1979.- Dirceu Curdo~o.
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pública, que prcdsumos pôr um freio, no sentido do sancamcnto
moral da administraçilo.
Este é o meu apelo a V. Ex• que tamb~m veio pelo voto - o
mesmo povo que me elegeu também elegeu a V. Ex•: niio cstanws
pedindo para passar o requerimento, ou aprovar; adiar, apenas, a
fim de que, com mais conhecimento de causa, possamos entrar no
cerne do assunto e votarmos a matéria com consciência do que estamos fazendo. Do contrário, Sr. Presidente, veremos baldados os nossos esforços, e nunca poremos um freio na desenfreada falta de
concorrência pública, neste País, que tantas irregularidades, e tantas
desonestidades tem praticado contra o erodido, fraco e anêmico Eritrio. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Informo ao Plenitrio
que o Sr. Senador Dirceu Cardoso falou como ;tutor do requerimento; o Senador Milton Cabral poderá falar pela ARENA, c o Senador
Leite Chaves poderá usar da palavra em nome do MDB.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O requerimento do Senador Dirceu Cardoso í: efetivamente
procedente. Evidentemente, eu não endosso suas críticas quando diz
que a legislação atual acoberta irregularidades ou que esteja proporcionando fatos condenáveis mas, inegavelmente, a h:gislaçào que
trata de assunto como este, de licitução, é urna legislaçno que precisa
ser revista.
O Sr. Dirceu Cordoso (MDB- ES)- Muito bem!
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - O Dmeto-ki
n9 200, regulamentado pelo Decreto n9 73.140, e complementado
por outros dispositivos legais, tem demonstrado, na prática, que não
atende= com rigor aos grandes interesses nacionais.
No momento em que vem a este Plenário uma nova proposição
relativa a este assunto, é realmente por demais interessante que
todos nós nos debrucemos na sua análise e, quem sabe, possamos
caminhar para uma nova proposição global, abrangente, que
proporcione ao País novos métodos ou uma nova metodologia para
as licitações públicas.
O Sr. Dirceu Cordoso (MDB- ES)- Muito bem!
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Por esta ruzão,
cm meu nome pessoal- e acredito também em nome do nosso Partido, a Aliança Renovadora Nacional - consideramos a proposiçilo
do Senador Dirceu Cardoso, propondo adiamento, como uma medida cautelosa e que deva ser acolhida pela Presidência e pelo Plenário. (Muito bem!)
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Leite Chaves, para encaminhar a votação.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo n palavra uo
nobre Senador Moacyr Dalla, para encaminhar a votação.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Para encuminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Como eu, a Liderança do Governo nilo vê no requerimento do
nobre Senador Dirceu Curdoso, nenhum arranhão il atuaçiio da
Maioria, nesta Casa. Discordando de S. Ex• com relação ao término du sua fala, u Lidcrançu da Muioriu julga por bem, salvo melhor

juizo, acolher o n:qu..:rimcnto de S. Ex•, aprovando-o para que
samos discutir cm outra oportunidade a matéria.

po~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua cm votação o
requc:rimcnto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matí:ria figurará na Ordem do Dia da sessão de 17 de maio
corrente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-ltem 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 141. de 1978 (n9 5.671/78, nu Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que introduz
alteraçuo no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho
rodoviário nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 139 e 140, de
1979, das Comissões:
-de Transportes, Comunicntõcs e Obras Públicn~: e
-de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, dccluro
t!nct:rrada u discussilo.
Em votação.
Os Srs. Senadores qut: o aprovam queiram pt:rrnaneccr como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 141, DE 1978
(n9 5.671-B/78, na Casa·de origem)

De iniciar ii-a do Senhor Presidente da República
Introduz alteração no Plano Nacional de Viaçiio, incluin·
do trecho rodoviário nos Estados de Santa Cutarino c Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I9 fi incluído na Relação Descritiva das Rodovias do Sistc·
ma Rodoviário Federal, do Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973, o seguinte trecho ro·
doviário, nos Estados de Santa Catarina c Rio Grande do Sul:
BR-163- São Miguel D'Oeste-ltapiranga-Tenente Por·
tela.
Extensão apro~imada de 98 km.
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho) -Item 5:
Discussuo, cm segundo turno, do Projeto de Lei da
Càmaru n• 2, de 1979 (n9 4.690/77, na Casa de origem), de
iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre
a criação de cargos nu Sccrcturin do Tribunal Regional Elei·
torai do Pará, e dá outras providí:ncias, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 125 e 126, de
1979, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; c
- de Finanças.
O presente projeto foi apreciado, cm primeiro turno, nu Sessão
de 4 do corrente. Nos termos do art. 108, 9 )9, da Constituição, a
mut~ria serft submetida u dois turnos de discussilo e votuçilo.

~hiu

de 1979

Em discussão o projeto, cm ~cgundo turno. (Passa.)
Nilo havendo quem queira usar da palavra, dc::claro-a encerrada.
Nos lermos do arl. 328 do Regimento Interno, a votação da
matéria deveria ser feita pelo processo nominal, entretanto, por acordo das Lideranças, o projeto foi aprovado, cm primeiro turno, simbolicamente. Assim, em consonância com aquela decisão, a Presidência irá submeter a matéria ao Plenário, em segundo turno, pelo
mesmo processo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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Arl. I• Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará os cargos constantes do Anexo
a esta lei.
§ Io O ingresso nos cargos de que este artigo far-se·á mediante
concurso público, para a primeira Referência da classe inicial da cor·
respondente Categoria Funcional.
§ 2• O regime jurídico dos servidores nomeados para os cargos
referidos no parágrafo anterior é o do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União.
Arl. 2• Aos cargos referidos no artigo anterior são aplicados os
mesmos valores de retribuição, referências de vencimento ou salário
por classe, critério de gratificação e condições de trabalho fixados
para idênticos cargos do Poder Executivo, incluídos na sistemática
de classificação de cargos a que alude a Lei n• 5.645, de IOde dezem·
bro de 1970.
Ari. 3• As despesas decorrentes, do disposto nesta lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará ou outras para esse fim destinadas.
Ari. 4• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.

de 1978)

Cllrgos Crledos (Art. 1Q)

J
J
4
10
6
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CÕdigu

Agente Adm1n1strlltfvo, C
Agente Adm1n1strllt1vo, B
Agente Administrativo, A

TRHA·B01
TRHA·B01
TRE·SA·B01

Ollt11Õgrnfo, B
Dat11Õgre.fo, A

TRE-SA·B02
TRE-SA·B02

GRUPO: SERVIÇOS 0[ TRANSPORTE OfiCIAL E PORTARIA
~::tor1~ta C~1:;1D.l,

CÕdlqo
TRC·TP~l:01

8
Hotor1st6 Orlclal, A

TRE·TP~l701

Agente de Port11r·h, C
A~t·nte de f'tu•tt'lr\11, A

TRE·TP·1202

J
J

Artes Grdficas

TRC-ART • 7Q6

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• I, de 1979 (n• 125/78, na Câmara dos Depu·
lados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Peru sobre a instalação e funcionamento, na Cidade de
São Paulo, de um Escritório da Minero Peru Comercial,
tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 143 c 144, das
Comissões:
- de Relações Exteriores; e
-de Minas e Energia.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redução.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• I, DE 197,
(n' 125/78, na Climara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República po Peru sobre
a Instalação e Funcionamento, na Cidade de Siio Paulo, de
um Escritório da Minero Peru Comercia!.
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Peru sobre a Instalação e Funcionamento, na Cidade de São Paulo, de um E'scritório da Minero Peru Comercial..
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho) -Item 7:
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O Congresso Nacional decreta:

20

1
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CÕd1go

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6:

O Congresso Nacional decreta:

GRUPO: SERVICOS AUXILIARES
Cat~gorh funcional c Class~

Cla~se

Artirfcc

Dispõe sobre a crlaçio de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, e dó outras providências.

A H E X O
de
de

GRUPO: ARTESAtiATO
CoUC!gorill Func1one.l e

Artific~: de

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1979
( n• 4.690/77, na Casa de origem)

(Lei nQ

GRUPO: OUTIIAS ATIVIOAOES OE riTVEL StJPfRIOR
C.negorlll funcional e CloW;(.'
M~dlco, A
TRE•III-901

CDntador, A

E o seguinte o projeto aprovado

Cergos
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TRE·TP•l20~

Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade nos termos do urt. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 268, de 1976Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe
sobre a contagem reciproca de tempo de serviço urbano e
rural paru efeito de aposentudoriu, tendo
PARECER, sob n' 123, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçuo e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Lúznro Burbozu e
Cunha Limu.

ISih
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que deve prorcrir o nobre represenWnlc pelo Esiado de Santa Calarina, Sr. Jaison Burrelo, a quem peço, desde já, dcsculpus por aqui
não me encontrar quando S. Ex• ocupar a tribuna poJa primeira vcl,
nesta Casa.
Mas untes de arastar-me do plen6rio, Sr. Presidente c Srs. Senadores, entendi de razcr um breve registro do dia de hoje, uma vcl
que se resteja em nosso País o Dia da Vitória, o diu du vitória das
Forças Aliadas sobre us rorças do totalitarismo. Vai pura 34 unos, o
Dia da Vitória a quul nos diz tanto de perto, porque para ela também concorremos, nós, os brasileiros, com a presença das Forçus
Armadas do nosso País, ao lado daqueles que, nos cumpos du Europa, lutavam contra o nazi.rascismo.
Faz 34 anos, Sr. Presidente, que, após uma soma que parecia interminável de dias e de anos, o mundo viveu como que pendurado
entre 0 que poderia acontecer: a vitória dos regimes totalit6rios ou a
prevalência dos regimes democráticos.
Eu ainda me recordo, era apenas estudante, era ginasiano, quando a guerra começou c quase que termino o curso superior e a guerra
ainda se desenvolvendo.
Lembro-me bem o que representou para todos, para minha gerução, para o meu Puís, para as nações, de um modo geral, u vitóriu
das Forças Aliadas em 1945.
E, voltando os olhos para o tempo decorrido, j6 vai aí um terço
de s~culo vencido, quanta coisa tambê:m aconteceu, e que não correspondeu àquilo que se esperava da vitória das rorças democráticas sobre as rorças totalitárias.
As regiões enormes, extensas, do Mundo, paradoxalmente,
após maio de 1945, vieram a conhecer outra rorma de totalitarismo,
que se imaginava expungido para sempre da race da Terra.
Eu queria, hoje, Sr. Presidente, neste breve registro, recordar o
rato, e não apenas recordá-lo, mas, também, render a minha homenagem a quantos participaram daquele csrorço mundial, inclusive
aqueles que dos campos de batalha não voltaram, tendo pago o mais
alto dos preços, com a própria vida, a serviço dos ideais democráticos.
Mas se é justo que homenageie aqueles que tombaram nos campos de batalha, igualmente justo me parece sejam homenageados
aqueles que, cumprindo o seu dever, deles retornaram.
O tempo, Sr. Presidente, se encarregou de levar a muitos desta
vida, mas, ainda hoje, mercê de Deus, existem os que tendo participado daquele esrorço que foi mais do que nacional, que roi mais do
que continental, porque roi mundial, a:nda hoje estão entre nós.
Eu cometeria uma injustiça se mencionasse alguns, esquecendo
outros, e todo esrorço de enumeração i: sempre defectivo e perigoso.
Vou limitar-me, assim, a citar apenas o nome de um herói de
guerra e que vivo se encontra e recebendo as homenagens, ainda hoje, da sociedade brasileira.
Um, apenas um, vou rnc:ncionar, Sr. Presidt:nte, e nJo é arbitrá~
ria a minha menção. Quero rererir-me ao G<'neral, hoje, o General
Hugo de Abreu, que roi participan:o du F~rça Expedidonára Brasileira.
Mas, por que hoje o General l-Jugo de Abreu?- Pc,,·que, como
sabe a Casa, a este soldado brasileiro C·Jm sua participação no
campo de batalha, por atas de hcroisrr.;;,, conreriram a mais alta
condecoração que um soldado brasileiro recebeu na II Guerra
Mundial: a Cruz de Combate de I• Classe, por bravura pessoaL
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Combate de I1 Classe, por bravura individual, pessoaL E ti11ha
inrormaçào de que apenas o hoje General I-lugo de Abreu havia
recebido esta condecoração. Mas se V. Ex• me diz que a hi.<tória
militar do meu País não conta apenas com um, mas com dois ou
com mais de dois, só tenho motivos para alegrar~mc com isso. Aco~
lho c agradeço o complemento que V, Ex• me rez.
Sr. Presidente, a minha intenção, o meu propósito, era este, o dt
render a minha homenagem na pessoa do General Hugo de Abreu,
que agora estendo à pessoa do General Ernani Ayrosa da Silva,
homenagem esta simbolizando todos aqueles que prestaram a sua
contribuição no esrorço de guerra que, raz 34 anos, roi ultimado.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA outra rápida intervenção?

MT) -

Permite V. Ex•

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois não.
O Sr. Saldanha Oerzl (ARENA - MT) - Devo acrescentar
outro nome, e para mim, é com imenso prazer razê-lo porque um
dos filhos ilustres que Mato Grosso teve no Exército Nacional pos·
sui igualmente essa grande, essa máxima condecoração somente
conrerida àqueles que, com risco da própria vida, nos campos de batalha, derenderam a Pátria estremecida. Este homem, que também
nos enche de orgulho, a todos nós, brasileiros, chama-se General
Rubem Restei.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente,
vejo que mais em dia está com a História Militar do Brasil do que eu
o nobre Senador Saldanha Derzi. E não tenho senão palavras para
agradecor a S. Ex• também aqui, a sua segunda complementação.
E se S. Ex• não tiver mais uma para fazer, ~ncerraria, Sr.
Presidente, a minha intervenção, prestando, na pessoa desses 3
grandes brasileiros, as homenagens que a Nação lhes deve neste dia
tilo importante nas suas vidas, mas cspecialmenle tão relevante na
vida do nosso País. Lembrando que, raz mais de um terço de sóculo.
combatíamos nós, quer dizer, os brasileiros, nos campos da Europa,
as doutrinas e mais do que as doutrinas as práticas totalitárias que
tanto sangue, que tanto mal, que tanta dor produziram na race da
Terra.
Apenas isto, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, como Líder.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senacloros:
A Bancada da Maioria, que tenho a honra de representar nest"
Casa, e o Governo, ao qual também represento, sentir~sc~iam muito
rcJizes se a minha palavra hoje rosse ltpenas para. em paralelo com o
verbo do Senador Paulo Brossard, louvar a vitória das Armas brasileiras e a vitóriu. das Armas democráticas neste 8 de maio, quando st:
firmou o armistício, no ano de 1945.
As palavras da Oposição tocum profundamente a todos nós
brasileiros, e sentir~me~ia até gostosamente caudutário du Oposição
neste inswnte, se não tivesse que deplorar que hoje, entre us ulidab~
O Sr. Saldanha Ocrzl (ARENA- :-.lT)- Permite um aparte,
generais cit~tdos, então jovens tenentes ou capitães, se cn~:ontre um
nobre Senador? (Assentimento do orador) Devo inrormur que ainda
que roi meu instrutor da Escola Militar do Rcalongo e que, inrelil.·
está vivo um dos grandes oficiais, grande general e que igualmente
mente, na data de hoje, cumpre uma punição disciplinar.
recebeu a mais alta condecoração nos campos de batalha, o hoje
Era sobre ele c só sobre ele que a palavra do Líder da Opusiçi1o
General-de-Exército Ernani Ayrosa da Silva. Este registro, que se centraria as suas homenugens, numu simbologia perfcitamcnle justa.
constitui em motivo de orgulho para o Patrimônio Militar da Bo«a
Infelizmente, porêm, Sr. Presidente e Sr~. Senadores, n mensa~
P~tria, tumbém o é para todos nós brasildros.
gem provoca de nossa pHrtc, ao lado dos upluusos que dumos cm
O SR. PAULO DROSSARD (MDB - RS) - Veja só. Em gênero c espi:cic à Oposiçiao, u ne~..:essidadc de caracterizar que,
primeiro lugar, recebo, corn prazer, o seu socorro, o st:u complemcn~ dcsgr;.~çadamcnte, os homens muitas vct.c" vêem-se enredados nas
to. Eu linha nutfcia de que a mais alta condecoração era a Cruz 1.k tramas do destino, para fuzcr u111a com:cssi10 li linguagem vulgar.
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Quando o nobre Senador Paulo Bro~~ard iniciou sua oração, ;1
miuhu h:rnhmnça voltou-se, imtantc::neumeme, para uma das m;liures figuras da Força Expc:dicionúria Hra~oileira- o General Castcllo
Branco, então lcncnte-corond, Chefe da 3o Scção do Exército,
porlanlo responsável pela formulaçào doi plano> de combate, E cm
falar dos mortos sc:ria um erro irreparável não começar, exatamcntc,
pelo General Mascarenhas de Moraes. Já que ficamos nos vivos, c o
ilustre Senador Saldanha Dcrzi, por Mato Grosso, lembrou dois
outros nomes, prontamente acolhidos pelo nobre Senador Paulo
Brossard, gostaria eu de salientar que há diferentes tipos de condecorações, especialmente na guerra, e que a Cruz de Combate de Primei·
ra Classe se distingue da Cruz de Combate de Segunda Classe
porque, enquanto esta premia uma bravura coletiva, aquela premia
uma bravura individual. Há também a Cruz de Sangue, sangue derramado por um Rubens Resstel, Primeiro-Toncntc de Artilharia, no
seu posto de observação, na Companhia de Infantaria a que lhe dava
apoio, quando, sem comando o pelotão de infantaria, aquele jovem
Tenente de Artilharia permaneceu, ferido também à testa da unidade: de infantaria, como único oficial presente, até que chcgundo a noite, pudesse de, Resstel ser evacuado. Bravura pessoal, bravura
indívidual, e Cruz d.: StH'II'!lt::, Como acrescentaria, também, a do
hoje General na Ativa, jovem General Mário da Silva O'Rcily, igual·
mente ferido, e cujo sangue foi derramado nos campos da ltfdia, na
luta contra o nazi-J'a>cismo. O hoje General-de-Exercito Ernani
Ayrosa da Silva foi o primeiro oficial brasileiro condecorado no V
Exército, pela conquista, se nüo estou equivocado, de Camaiorc. Foi
o primeiro ato considerado de bravura. embora as características de
cada um desses atos sejam diferentes umas das outras.
Hoje, infelizmente, Sr. Presidente, gostaria de tratar apenas do
lado positivo desta comemoração, mas há, da forma mais inteligente
c, portanto, da mais envolvente, um recado da Oposição cm relação
ao General Hugo Abreu. Devemos apanhar a luva que nos foi lançada da maneira mais elegante, e preferimos que assim o seja, a fin·
gir que não tomamos conhecimento da mensagem implícita nas
homenagens aqui realizadas.
Tenho cm mãos, Sr. Presidente, de minha propriedade, por
compra, O Outro Lado do Poder, do General Hugo Abreu, que, de
acordo com o Regulamento Disciplinar do Exército e com os Esta tu·
los dos Militares, evitou, na capa ou em qualquer parte do livro,
fazer rcfer~ncia ao seu posto, porque esta é uma das prescrições rígi·
das dos Estututos dos Mililares.
Quando discuti, nesta Casa, hit algum tempo, com o nobre
Senador Paulo Brossard- o que ê sempre, para nós, um motivo de
extrema satisfação intelectual - a edição de um decrcto, pedi a
S. Ex• que:, se eu estivesse certo, ele apenas silenciasse, c, se e:u esti·
ves:-.c crradcJ, não rne poupasse. S. E~• usou da palavra, faz poucos
dias, para dizer que nüo silenciaria, porque estava convencido de
que seus argumentos eram melhores do que os meus.

mo~.- gustaríamus de discutir a questão, porque cada um dos !'>CU.~
ilustres Companheiros, no reconhecimento do nobre Líder. supera
ati: V. Ex• no argumento.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Pediria arenas licença,
paru que nilo ficasse no vago de um compromisso, c dizer a razão
que me Jcva a afastar-me do plenário. 'Está marcada, a imprensu já
noticiou, uma reunifio da Comissão E~ecutivu do MDB agora, pura
as 17 horas, de que tenho de participar, já na condição de seu
integrante, já na qualidade de Líder da Bancada no Senado Federal.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perfeitamente. V. Ex• sabe o quanto naturalmente deploro a sua ausência, c
até: faria um apelo, aos nobres Líderes do MDB para que a minha
explicação fosse tomada e, se fosse possível, retornássemos a ela, cm
debate, somente depois que aqui estivesse presente o nobre Senador
Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Muito agradecido a
V. Ex•
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Desde
logo, aproveitaria essa questão para mostrar este livro que comprei.
Lendo a nota de punição do General Hugo Abreu, eu me dei ao
trabalho de fazer o que se chamava, nos nossos trabalhos do EstadoMaior do pns5ado, a orelha do livro, o que é diferente da caractt:rização da orelha do livro na linguagem de livraria. Fiz o índice, e esse
índice indica quantas vezes o Gen. Hugo Abreu, que teve o cuidado
de na capa não relacionar o seu posto, porque o Estatuto dos Milit~·
n.:s proíbe, não teve: o cuidado dt:, nos textos, observar o Rc:gimc:nto
Disciplinar do Exército- o Estatuto dos Militares.
O primeiro Estatuto dos Militares, que foi aqui citado, é de
setembro de 1946, e como sabemos ele vinha impregnado das idi:ias
liberais que sucederam à derrubada da ditadura. cm 1945, com a
presença da Força Expedicionária Brasileira, que, no meu cutender
- e, mais do que isto -, no entender de pessoas altamente
qualificadas, como historiadores, - teve papel de relevo nesse
desfecho histórico.
Já, porí:m, os artigos 13 c 14 desse Estatuto dos Militares, que
era como eu disse um estatuto liberal, diziam:
"'Art. 13. A disciplina c o respeito à hierarquia
devem ser mantidos cm todas as circunstâncias da' vida,
entre os militares da ativa ou da reserva, reformados ou
asilados."
Para não haver uma interpretação conte:mporànea de:
"asilados", devo dizer, desde logo, que aqui a referência do Estatuto
era aos militares que se internavam no Asilo de Inválidos da Pátria.
Então, o Estatuto era de tal modo rigoroso cm relação ao respeito e
à hierarquia, em todas as circunstâncias da vida, que até os mutiiJ·
dos, internados no Asilo de Inválidos, não eram excluídos da obrigação disciplinar.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Reitero a manifestação.
E o art. 14 dizia, cm seguida:
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) .. A conduta exemplar decorrente' da ética militar deve
ser mantida nas assembe1ias, reuniões e associações milita·
Exatamcnte neste ponto que gostaria de aproveitar, a oportunidade
rcs ou civis, de que os militares façam parte ou a que
rara discutirmos o cerne do problema. Entretanto, vejo que o nobre
Senador tem compromissos inadiáveis. Mas usa·se dizer aqui às
compareçam."
veles, não com tom de mcnoscubo a nós da Maioria, mas num tom
O cerco era completo, e: isso em grand~ parte era c:nderaçado ao
de justificado elogio à Minoria, que cada um dos Srs. Senadores do Clube Militar, em 1946.
M DB nesta Casa í: um Líder à altura do seu próprio Líder.
Ora, o Presidente Castello Branco, cujo nome declino sempre

O Sr. Paulo Brossard (MDil- RS)- No caso da Oposição,
isto tem toda a procedência. Mais do que isso: não só à a\luru, como
superam o Llder.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- V, Ex•,
qu~ !c-dos nós sabemos rc:almcntc modesto, nesta altura, porém,
exagerou, porque nilo aceitamos, de: nossa parte, que se faça uma
comparado diminutiva. Gostnriamos de ficar na comparuçào cm
que situamos o problema antes. Agora, ampurado na pulnvru de
V. E\•, podemos dilcr que. mesmo cm sua ausência- que deplora-

com extremo respeito, como tamb~m entre: os Generais hoje vivostalvez o único vivo, não sei- que resta do tempo dos combatcntcs
mais graduados da Força Expedicionária Brasileira, que é o General
Oswaldo Cordeiro de Farias, nomes que declino com grande
respeito c que foram membros da Força Expedicionúria Brasileira, ...
O Sr.l'uulo Brossnrd (MDB- RS)- Por que nuo Marechal''
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ou
Murcchal. c ;.1gora sou cu que como milit;.~r da reserva me socorro dL'
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ouxflio de V. Ex• e do conhecimento que, nesse cnso, está em pé de
igualdade com o do Senador por Moto Grosso.
Ora, cu me referia a ambos os generais - e a ambos os
Murechais, porque o General Costello Bronco também foi
Marechal - para citar o espírito do General Castello Branco,
quando Presidente do Repúblico, editou um decreto, que i: o de
n• 54.062, de 29 de julho de 1964, no qual ele Castello Bronco, dizia:
"Considerando que os regulamentos disciplinares das
Forças Armados impõem restrições aos militares, quanto à
livre manifestação do pensamento e de exercício de atividades político-partidãrios;
Considerando que essas restrições têm sua justificativa
fundamental nas peculiariedades inerentes ao exercício do
cargo ou funçilo de que se acha investido o militar quando
no serviço ativo;
Considerando que tais restrições não têm cabimento
quando o militar passa para a inatividade, ocasião em que,
no regime democrãtico, se integra na plenitude dos direitos
de cidadão, salvo no que venha o afetar o disciplina das pró·
prias instituições militares,
DECRETA:
Art. 1' Os militares da reserva e reformados não
estão sujeitos às disposições do Regulamento Disciplinar
das Forças Armadas, pelo fato de trotarem, no meio civil,
inclusive sob a forma de critico, pela imprensa ou outro
meio de divulgação, de qualquer assunto, excetuado o de
natureza militar de carâter sigiloso ou funcional."
Faço aqui uma pausa, nobres Srs. Senadores, para caracterizar
que, mesmo sob a luz do decreto liberal do Presidente Castello
Branco, o General Hugo teria incidido nas transgressões, quando
trouxe para o seu livro assuntos funcionais, e inclusive um, que era
sigiloso e que ele mesmo desclassificou como sigiloso, que automaticamente haveria um aparo, no regulamento, de salvaguardas,
porque quem classifica pode desclassificar, que é um memorandwn
que S. Ex• escreveu, em certa data, ao Presidente da República.
Ora, a prova, porém, de que o entendimento do Presidente
Castello Branco, primeiro Presidente revolucionãrio, era altamente
liberal, e em primeiro lugar jã salientei ao nobre Senador Paulo
Brossard que, pedindo imensas desculpas, eu discordava da afirmativa de um dos considerando, quando declara que o militar, ao passar
para a inatividade, reintegra-se na plenitude dos direitos do cidadão.
Não é possível; hã sempre um vinculo. Esse vínculo é permanente,
entre nós. E a prova é que, no Governo do Dr. Getúlio Vargóis governo constitucional e não no governo ditatorial do Dr. Getúlio
Vargas- sendo Ministro da Guerra, que então assim se chamava,
um dos generais considerados mais liberais do Exército Brasileiro,
que era o General Estillac Leal, cm 1951, esse general baixava um
Aviso, n• 698, de 16 de outubro, cuja ementa dizia: "Publicações
Jornalísticas- Recomendações". E nesse aviso, que é longo- c eu,
naturalmente, me reservarei para quando o nobre Senador Paulo
Brossard a ele voltar a analisá-lo - S. Ex• caracteriza, primeiro.
essas restrições, que são inapagáveis da vida do homem, quando serviu às Forças Armadas na condiçuo de oficial de carreira.
Delas - restrições - ele jamais se livra, porque escolheu
voluntariamente a carreira das armas. Não existe um militar, oficial,
que seja obrigado a ser oficial; todos foram voluntârios.
Havia, naquela altura, em 1951, no Clube Militar, algum rebuli·
ço, e o nobre General Ministro da Guerra, preocupado com isso,
baixa este aviso, que diz:
"De algum tempo a esta parte, momentosa questão
tem perturbado a habitual harmonia que caracteriza a
atividade profissional de meus camaradas, sendo de notar a
influência que têm exercido, neste particular, certos escritos
dados a público quer em revistas ou outros órgãos de difusão, quer nu imprensa quotidiana.

Sem embargo de que a nenhuma entidade jurídic.t, ou
simples órgão de natureza jornalfsticu, dirigidos por militares seja dado arrogar~sc o direito de exprimir o pcmamcnto
de parte ou de todo o Exército (prerrogativa do Ministro da
Guerra) cert:1s ativid~tdes, principalmcnlc publicitúrius,
têm oferecido margem a explorações c comcntúrios
demagógicos ou mui intencionados, com apreciável
freqUência.
Semelhantes acontecimentos hão afctado sobre·
maneira os laços da sadia camaradagem c do tradicio·
na! respeito aos princípios da hierarquia, todos basilares da
mais simples organização militar. Podendo tal estudo de
coisas tornar-se profundamente danoso à coesão do Exército, c' de mister que cada um de seus membros envide todos
esforços no sentido de fazer cessar as causas que vêm
inquietando a família militar.
Ao baixar o presente Aviso, não deixo de ter
firmemente presente os termos constitucionais do § 5•, do
art. 141, que facultam ao cidadão a livre manifestação do
pensamento; mas, atenho·mc tambi:m à ressalva que lá se
encontra:- ''responde cada um, nos casos e na forma que
a lei preceituar, pelos abusos que cometer."
Em seguida, dizia o General Ministro da Guerra:
As leis comuns - c nelas se incluem os nossos
Regulamentos militares- definem claramente, essas restrições.
E aqui ele se referia às restrições aos militares.

E mais a de que "a disciplina c o respeito à hierarquia
devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, en~
trc os militares da ativa ou da reserva, reformados ou
asilados", o que só enobrece e dignifica aos militares de boa
formação.
Diz ele, cm seguida, numa referência à entidade que goza de
prerrogativas de pessoa jurídica - era, portanto, uma refcrênciJ
implícita ao Clube Militar- que,
Embora integrante dessa pessoa juridh;~ não fica ele
divorciado de soa qualidade prccípua de soldado, pcrmDnccendo pois sujcfto às sanções regulamentares c à hierarquia
disciplinar, mesmo que fale, aj!.t ou escreva como purtc ou
por intermédio da referida entidade.
Ainda, portanto, que obliquamente.

Se o Chefe do Exército carece de recurso legal para
intervir na entidade jurídica formada por militares - visto
como a lei outorga tal faculdade a outro elemento do poder
público- outro tanto nuo acontece com relação ú qualidade de militar dos seus componentes, caso em que lhe i: dado
empregar instrumentos simples de uso diário na!:. menores
organizações militares, com u finalidade de manter inqur.:·
brantúvcl e inatingível a viga mestra de qualquer institui·
çào:- a Disciplina.
E recomenda, pois, que se aplique, se faça cumprir, com rigor.
as normas regulamentares.
De maneira que, quando, em seguida, se faz o novo Estatuto
dos Militares, já agora o Decreto-lei n• 1.029, de 21 de outubro de
1969, nele se contém a primeira rdcri:nciu ao militar nu inatividade.
O Estatuto dos Militares anteriormente dizia apenas "o 'Militllr
uinda que foru do serviço", portanto dava u imprcssüo que era todo
vollado pura a atividadc do militar, enquanto militar na aliva. A
primcirn modificaçUo jú se refere ao militar na inatividndc.
Finalmente, o Estatuto de 1971, no qual se louvou o Decreto dll
General Gciscl c posteriormente do Presidente Jo:io Baptista Figueiredo, esse é bem muis severo, porque rela primeira vez ele fala
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no militar cm atividadc político-partidária. E vai mais longe, servese de uma lei que cu reputo das mais lúcidas que se deve ao
Presidente Castcllo Branco, que foi fazer passar obrigatoriamente
para a reserva o militar que tendo concorrido a um posto clctivo,
elegcu-so para ele, Para isso o requisito era que o militar tivesse, pelo
menos, cinco anos de serviço, mais, uma vez diplomado, automatica·
mente, ele passaria para a reserva. Ora, o que era art. 27 do antigo
Estatuto dos Militares, passa agora a alfnea q do art. 34, que trata,
na Scção II, da f:tica militar, do novo Estatuto. Essa alínea diz:
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- negou parcialmente as dcclurações que lhe forum
atribuídas c que poderiam sr:r tomadas como ofensivas às
autoridades ou à Instituição Militar;
- atribuiu a interpretação de seus entrevistadores
declarações que poderiam afetar a disciplina e a hierarquia;

Então não tinha como enquadrá-lo no Estatuto dos Militares,
uma vez que ele dizia que não era responsável pela interpretação do
jornalista c, no outro caso, ele negou parcialmente o que o jornal
houvera afirmado. Em conseqUência, mandou-se arquivar a sindi·
"Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inativida- cância.
Mas, publicado o livro, não há mais o que perguntar. Publicado
de, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
o livro a responsabilidade é di reta do autor, não há mais o que sindisciplina e respeito."
dicar. f: só acompanhar cada um dos artigos que estão indicados na
Antes, também, se dizia:
nota de punição para verificar em que se baseou o Ministro do Exérj) Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de cito para punir o seu subordinado porque, embora estando na inatimatéria relativa à segurança nacional, seja de caráter sigilo- vidade, permanece sobordinado ao Ministro do Exército e ao Presidente da Republica.
so ou não;
f: uma pena portanto, Srs. Senadores e Sr. Presidente, que eu te·
i) ser discreto cm suas atitudes e maneiras, e em sua linnha que tratar desse assunto, no dia em que deveríamos estar come·
guagem escrita e falada;
d) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as morando a vitória contra um tipo de totalitarismo, a vitória contra o
nefando nazifacismo, ainda que as forças democráticas fossem aliainstruções e as ordens das autoridades competentes;"
das nessa ocasião dos exércitos de Stalin e que, só mais tarde com a
Portanto, o decreto baixado pelo Presidente da República, que denuncia de Kruschev, se viesse a saber no 20• Congresso do Partido
revoga o decreto do Presidente Geisel é inteiramente legítimo e com Comunista da União Soviética quais eram os crimes praticados por
total respaldo legal. Por que houve necessidade de alterar o decreto Stalin contra a coletividade soviética. Caiu um totalitarismo, refor·
do Presidente Geisel, que era de julho de 1978? Em primeiro lugar, çou-se o outro. Expandiu-se a linha desse outro totalitarismo das
dizia esse decreto:
margens do Elba até: o Himalaia, e rio Mar da China. E hoje está na
"Art. 8•) Estão sujeitos a este Regulamento os mili- África e na América Latina. f: uma pena, eu nesta altura, passados
tares do Exército na ativa, reserva remunerada c reforma- 34 anos, como disse o nobre Líder da Oposição, que a vitória sobre o
totalitarismo ainda não se tenha dado. Realmente, não se deu. O
dos."
mundo ainda é dividido em dois hemisférios ideológicos e é por seu
Mas não dizia em que circunstâncias. Em compensação o § 2 turno, profundamente desagradável que se verifique que nas discusdo art. 8• rezava:
sões havidas nos paises democráticos ter-se a audácia de se declarar
contrário nas discussões havidas nos países democráticos, ter-se a
"Aos militares da ativa, agregados de conformidade audácia de se declarar contrário ao comunismo é, desde logo, assicom o parágrafo único, letra "b", do art. 56 ... "
nar uma ficha de filiação ao neofascismo e ao neonazismo. Aqueles
E aí cita todos os casos de agregação. E "aos militares da reser- que combateram, no passado, como o Gen. Ayrosa, hoje no Alto
va remunerada ou reformados aplica-se o disposto no Dec. 54.062," Comando do Exército Brasileiro, a mancha nazifacista do mundo,
que era do Presidente Castello Branco. Portanto, havia que corrigir té:m autoridade para falar em nome da causa por que se bateram,
uma imperfeição legislativa. Veio, então, o Decreto n• 83.349, de 18 com o risco da própria vida.
Eu alargo, se me permite o Senador Paulo Brossard, ausente, c
de abril de 1979, que foi objeto da minha discussão com o nobre
Senador Paulo Brossard. Em primeiro lugar, ele volta à idéia central a sua Bancada, presente, alargo a sua saudação, amplio a sua saudado Aviso do Gal. Estillac Leal. Louva-se escrupulosamente no texto ção, para que ela recaia não apenas no Gen. Hugo, que a merece,
do Estatuto dos Militares, vigente desde então, mas reforçado em como outros combatentes, mas para que ela se dirija e abranja todos
1971, porque este segundo Estatuto dos militares, a que me referi, é aqueles que, no teatro de operações ou fora dele, lutaram para que
que faz a restrição aos militares de utilizarem o posto, em qualquer um dia pudéssemos ver a Chancelaria do Reich arrasada, em nome
circunstância, na atividade privada, para fins mercantis ou eleito- da esperança que se mostrou frustrante de que o totalitarismo
rais. Então, não se pode escrever: "Coronel, General, sócio da firma desaparecesse da face do mundo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.
tal ou qual", o que estarã transgredindo o Regulamento, como estará transgredindo o Regulamento aquele que, evidentemente, publica O orador é cumprimentado.)
assuntos de natureza funcional, ainda que tenha tido o cuidado de,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
na capa, não citar o seu posto.
nobre
Senador Jaison Barreto.
De modo que a primeira vez que o Estado de S. Paulo publicou
uma espécie de resumo prévio do livro do General Hugo Abreu, o
O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURGeneral foi ouvido. E aqui o nobre Senador Roberto Saturnino estaSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SEva até mais informado do que eu e disse que o General havia sido
R..f PUBLICADO POSTERIORMENTE.
chamado para explicar a sua posiçilo. Vimos, pela publicação de
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra
documento, o que aconteceu: o General foi realmente chamado a
ao
nobre
Senador Dirceu Cardoso.
confirmar ou nilo as suas declarações. Aqui está uma decisão ministerial publicada há poucos dias. O General Hugo Abreu respondeu
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinde maneira que o Chefe do Exército considerou ambíguas ou te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoequívocas as formns pelas quais ele se expressou e determinou, cn· rcs:
tilo, que fosse feita uma sindicànciu que, uma vez reuliznda pelo
Sábado último, reunido o MDB do Sul do Espirita Santo, nuGeneral de Divisão do mesmo posto, Milton Tnvares de Sousa, le· ma convenção no grande e poderoso Munic!pio de Alegre, para
vou ils seguintes conclusões (dos sindicantes): que o General Hugo estudar n nossa posiçilo diante dos problcmns c situações locai" c
Abreu
estaduais, c analisar a conjuntura, face às diriculdudcs, crises c
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greves contínuas que vem trazendo a intranqUilidude uo País, usou
da palavru o Deputado José Rodrigues de Oliveira, representante
dHquelc Município na Assembléia Legislativa, que nos solicitou, cm
nome da convenção, fôssemos o intérprete e o eco de uma dccisfto
que aquela assembléia houve por bem tomar naquela oportunidade.
Essa decisão, Sr. Presidente, embora soja uma afirmação apenas
de uma região do meu Estado, faz-se neCessária, face à crise cm que
vive o País e se resume no seguinte: tendo em vista a diminuição mensal da produção do petróleo no nosso Pais, que a cada mcs cai, c o
consumo que a cada mês cresce- portanto, em face desse compasso
com a produção, a cada mês, diminuindo e, a cada mês o povo brasileiro consumindo mais petróleo, cspecificadamcntc, mais gasolina,
ousou a convenção do nosso Partido, no sul do Estudo, apelar aos
órgãos federais no sentido de se adotar uma politica de economiaseja no próprio consumo dos carros oficiais usados por militares,
por funcionários, por Deputados c por Senadores- uma economia
que nós faríamos, orientando uma política orgânica que visasse esse
objetivo,
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Sr. Presidente, em nosso Estado há uma estrada em seguimento
da grande estrada que liga o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do
Norte, a BR-101. No Estado do Rio, a 40 quilometras de Rio de
Janeiro, há uma divisão, uma dicotomia da estrada, em que há um
desvio que contorna a Bala de Guanabara c que atinge ao Rio logo
abaixo da Avenida Brasil, c outro que passando por Niterói atinge a
ponte Rio-Niterói. O Governo, Sr. Presidente, continua a cobrar
um alto pedági.o para milhares de caminhões que demandando o
Sul, vindo do Espírito Santo para o Norte, têm que pagar um elevado pedágio pelo trânsito, através da ponte Rio-Niterói.
E o que fazem, então, os caminhões, Sr. Presidente? São forçados a um trajeto de 40 quilômetros a mais, para fazer o contorno da
Bala de Guanabara e chegar ao Rio de Janeiro pelo Sul, para não
pagarem o elevado pedágio que cobra o DNER, na ponte RioNiterói.
Portanto, Sr. Presidente, chegamos a esse paradoxo: o Brasil
que precisava e que necessita economizar gasolina ou melhor, gastar
menor quantidade de gasolina, é o Brasil mesmo que, através do
DNER, cobra um pedágio na ponte Rio-Niterói, quando poderia
evitar esse desperdício, facilitando aos caminhões uma economia de
uns 40 quilômetros menos de gasolina no seu transporto, pelo meno~
nesse local. E, Sr. Presidente, em face dos milhares de caminhões que
passam por aquele trecho todos os dias, equivaleria, no fim do ano,
à vinda de um petroleiro a menos ao Brasil, conduzindo combustível.
O DNER c o Ministro das Minas e Energia ainda não cuidaram
desse estrangulamento, e preferem cobrar o pedágio, em dinheiro
brasileiro, comprando mais gasolina, do que evitar o gasto desse
produto cobrando um pedágio mais barato.
E a ponte, Sr. Presidente, foi feita para se evitar o transbordo da
Baía de Guanabara, cm 40 quilômetros de tráfego. Pois bem, por lá
não passa nenhum caminhão, porque o pedágio é cobrado de uma
forma que o motorista prefere dar a volta pela Baía de Guanabara a
passar pela Ponte Rio-Niterói.
Sr. Presidente, há poucos dias, a ponte fez aniversário - o
terceiro, o quarto ou o quinto anivcrsârio- e já teve a amortização
de quase 2/3 do seu custo mas, mesmo assim, o pedágio que se cobra
para o caminhão impede que ele trafegue por aquela ponte. E ela foi
construída, Sr. Presidente, não para os miliardários do Rio e de Nite·
rói buscarem as praias e as Regiões dos lagos do Estado do Rio e do
meu Estado. Nuo. Foi para facilitar o transporte, e principalmente o
transporte dos grandes caminhões de carga que vêm do Norte, por
ali está um dos pontos de estrangulamento.
f: um apelo que nós fazemos, Sr. Presidente, ao DNER, facili·
mo de ser resolvido: corte este pcdltgio aos caminhões, e eles não
gastarão milhares de litros de gasolina por dia, num trajeto de
quarenta quilômetros com os quais eles dilo a volta na Bula de
Guanabara.
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O Sr, Evcláslo VIeira (MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte'?
OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com prazer.
O Sr. Evcláslo VIeira (MDB- SC)- Senador Dirceu Cardo·
so, nós nos associamos ao apelo de V, Ex• O Governo pede para se
economizar o consumo de gasolina e de óleo. Apelo muito certo que
deve ser correspondido pela população brasileira. Por outro lado,
não cria condições, como V. Ex• cita para uma racionalização intcli~
gente, a qual deveri;.•. ser a de reduzir esse consumo de gasolina c de
óleo pelos veículos motorizados. Um outro aspecto: nós estamos
precisando produzir mais em todos os setorcs c cada dia, a cada
hora, a cada minuto. Vamos produzir mais. As nossas indústrias
precisam de se expandir. Todos nós devemos saber que a nossa divida externa vai para cinqUenta bilhões de dólares, num índice crescen·
te de 23% nos últimos anos. Pois bem, o Conselho Nacional de Petró·
leo já está racionando o óleo para as indústrias do Brasil. Muitas
empresas industriais de Santa Catarina estão ameaçadas de demiti·
rem os seus empregados, fazendo cessar máquinas porque o Canse·
lho Nacional do Petróleo está racionando o fornecimento do óleo
para essas empresas. Veja V. Ex• que absurdo!
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Tem razão
V, Ex•, carradas de razões, no fato que trouxe ao conhecimento do
Senado. Devo dizer a V, Ex• que sei quantas indústrias de Santa Ca·
tarina, do Paraná, de São Paulo e ati: do meu Estado estão a duras
penas, com gastos vultosos, substituindo os equipamentos que
consomem petróleo pelos que consomem carvão, num gasto violen·
to, em virtude da racionaliiação a que V, Ex• fez referência, com
prejuízos para as indústrias e para a economia brasileira.
Concluindo, Sr. Presidente, este i: o apelo que faço, em nome da
Convenção que o MDB realizou no sul do meu Estado, no Munici·
pio de Alegre, um poderoso Municipio, onde recebemos essa incum·
bência de fazer eco daqueles brasileiros que acreditam nos homens
deste Governo, a fim de que eles pensem, realmente, nu economia do
petróleo.
Era esta a manifestação que deveria fazer em nome da Conven·
ção do MDB do sul capixaba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro,
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Governo anuncia seu intento de introduzir modificações na
lei relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS),
objetivando seu aperfeiçoamento. Deveria o Presidente João
Baptista Figueiredo aproveitar a oportunidade para, inicialmente,
restabelecer o instituto da estabilidade, cuja abolição foi, a meu ver,
o maior retrocesso social ocorrido no Brasil. Não há quem impugne
o direito ao trabalho. No entanto, tantos se negam a reconhecer que,
sem estabilidade, o direito inalienável ao trabalho não existe
totalmente, desde que o trabalhador fica sem garantia diante do
empregador, numa situação de enorme desigualdade, tornando-o vi·
ti ma fácil. Se nua se discute o direito ao trabalho, não se concebe
discussão alguma em torno da estabilidade, pois lógica a dedução de
que ninguém pode ser demitido sem justa causa. Quem assim proce·
de, age antisocialmente e deve sofrer sanção da lei.
Voltemos, porém, ao FGTS. Permitir o livre saque desse Fundo
seria liquidá-lo na prática. No entanto, há situações- e qué niio siio
raras- cm que o trabalhador deveria ter o direito de lançar mão da
economia feita por intermédio do FGTS, a fim de Jivrur-se de dili·
culdadcs que muitas vezes o levam no desespero.
Numerosos os casos do pessoas que contribuem pura o FGTS
desde suu criação c, extremamente m:ccssitudos, ni\o podem vulcr-sc
do dinheiro que ali têm acumuludo. Nem tunto à terra, nem tanto ao
mar, diz o povo num ditado que bem se aplieu no caso. Se o FGTS
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não pode ser livremente movimentado pelo trabalhador, juMo é que
ulei lhe possibilite, uo menos de tempos cm tempos, lunçur mão des·
se recurso paru livrar-se: de diliculdadcs dcsespcrudorus, que o afli·
gem e a sua família. Com alguma frcqí.léncin recebo cartas de trabalhadores que, no seu desespero, apontam a lei que criou o FGTS
como contrária a seus interesses. Isso porque, atravessando o trabalhador situação difícil, não pode lançar mão do Fundo, que lhe
permitiria safar-se de dir.culdades angustiantes, não tendo a quem
nem para onde recorrer.
Esse um problema, uma situação de fato que o Governo deve
examinar, pois o Fundo não pode ser intocável naquelas poucas
circunstâncias expressas em lei. ~justo que o empregado possa, em
casos extremos, lançar mão do que tem acumulado no Fundo, f: o
que se pede.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Tem se falado muito aqui de direitos humanos. Mas eu não
venho falar propriamente sobre direitos humanos. Venho hoje a esta
Tribuna falar um pouco do passado, recordando que o Brasil teve
participação ativa na elaboração e votação da lei que os regula. Era
a esse tempo Presidente da República o Marechal Eurico Outra, e o
velho Raul Fernandes, Ministro das Relações Exteriores, esteve
presente como nosso Chanceler à Ill Assembléia Plenária das Nações Unidas, assinando, juntamente com outros membros da Delegação do Brasil, a mesma Declaração.
No discurso de 10 de maio de 1948, foi ela aprovada, e o Senhor
Austregésilo de Athayde falou então no encaminhamento da vota·
ção. f: este o discurso de Athayde:
"A Delegação do Brasil quer exprimir aqui, nesta Assembléia
Plenária das Nações Unidas, a satisfação do stu governo unte a obra
realizada pela Terceira Comissão da Terceira Assembléia-Geral,
redigindo e aprovando a Declaração Universal dos Direitos do
Homem.
Em face de um documento que não será talvez sem defeitos,
mas todos nós, que trabalhamos durante mais de dois meses para
estabelecer essa Declaração, não ignoramos esses defeitos. A perft:i·
çào não cHá sempre ao alcance dos homens e é de nossa natureza
que tudo o que é humano seja igualmente perfectível.
O importante para a humanidade é que nossa longa, e por vezes
penosa tarefa, esteja concluída e haja resultado nessa Declaração e
ainda que todos os povos representados na Assembléia dus Nações
Unidas a aprovam em testemunho de boa vontade.
Realizamos uma obra de colaboração. Cada um de nós fez
concessões, tanto às grandes quanto às pequenas potências, porque
nossa idéia não era impor pontos de vista particulares de um povo
ou grupo de povos, nem doutrinas políticas ou sistemas de r.losor.a.
Se nosso trabalho resultasse de uma imposição qualquer e não fosse
de umu cooperação intelectual e moral das nações, não estaria
evidentemente à altura de nossas responsabilidades, nem responderia uo espírito de compreensão universal que é a própria base da
divorsidudc de pensamento, de cultura e de concepção de vidu de
cada representante. Unidos, formamos u grande comunidade do
mundo, e é exutamc:nte dessa união que decorre a nossa autoridade
moral c politica.
Declaramos, solenemente, em nome de todos os homens c
mulheres, que os seus direitos devem ser protegidos por todos m
povos, agindo, colctivamente, em nome da Justiçu lnternucional.
A Deleguçiío Brasileira, de conformidade com u tradição do seu
País e com as instruções de seu Governo, deu caloroso apoio às
idéius mJis generosas c liberais du Declurtu;Uo dos Direitos do
Homem c nos sentimentos mais profundos das mnssas, inserindo em
seu texto u expressão da origem superior do homem, no sentido do
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seu destino eterno, sem o qual não se poderia entender nemjustilicar
a razão dos direitos que assegurum a sua dignidade.
O Brasil sente-se feli1 por haver trazido um pouco de sua
experiência e de seu ideulismo a essa obra comum das Nuçõcs Uni·
dus, convencido de que u Declaração Universal dos Direitos do
Homem abrirá à humanidade umu novu era de liberdudcejustiça".

CONGRATULAÇ0ESDECARTER
Trinta unos são passados du aprovação da referida Declaração.
O Presidente Jimmy Curter colocou, em favor dela, todo o peso du
sua autoridade e dedicou-lhe intensa utividude. A Austregósilo de
Athayde escreveu u seguinte mensagem, que um portador especialle·
vou ao destinatário:
Prezado Dr. Athuyde,
Neste ano, em que assinalamos a passagem do trigé;simo aniversário da assinatura da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, lembramo-nos com admiração especial da visão e do bom discernimento de seus autores.
O conceito uo quul o Senhor c seus colegas dedicaramse há três décadas e5tá gravado mais vividamente do que
nunca, na consciência da humanidade, e este marco convi·
du-nas todos u rededicar-nos u fuzé-lo progredir uindu
mais, para o bern-estur geral de todos os homens.
Em nome de meus concidadãos, acolho, com satisfação, essu oportunidade de aplaudir o papel que o Senhor
desempenhou na redução desse importante documento, e
para saudar u liderança vital do Brasil nesse empenho.
Espero que, através desses anos, o Senhor tenha auferi·
do satisfação cada vez maior de seus relevantes serviços
prestados aos ideais da Declaração, e desejo expressar mt:us
respeitos pessoais pela sua constante defesa dos direitos
humanos, em seu próprio País e em todo o mundo.
Atenciosamente.- Jimmy Carter."
RESPOSTA DEAUSTEGESlLO DEATHAYDE
E a 17 de dezembro de 1978, Austregésilo de Athayde assim
respondia a Curter:
"Caro Senhor Presidente Jimmy Carter,
A mensagem que Vossa Excelência generosamente
enviou, com referência ao trigésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e enfatizando o papel
do Brasil e de sua delegação na Comissão que elaborou o
grande documento, foi recebida como um incentivo para
continuar os nossos esforços no sentido de dar realidade ao
trabalho, sempre com a visão voltada para o futuro.
Isto excedeu nossas esperanças e encheu-nos de um
contentamento legítimo de ver aparecer, antes do r.m
dessas três décadas, um homem de ·sua estatura moral e
intelectual, instalado na posição de mais alto comando do
destino do nosso mundo contemporâneo, tomando a
Declaração dos Direitos Humanos como seu mais alto
objetivo político, dentro do seu país e fora dele, com
determinação, segurança e profundo idealismo. Com sua
palavra reforçada pela alta representação com a qual Vossa
Excelência foi investido como Presidente dos Estados Unijos, falando em nome de seu povo pura quem a humanidade representa o mais r.rme modelo da moderna democracia, Vossa Excelência tem dado à Delegação Universal dos
Direitos Humanos o vigor de uma açào que vai honrar seu
nome para sempre, colocando-o entre os nomes dos maiores construtores do seu país.
O povo brasileiro respeita-o e admira-o, estou certo de
representar os sentimentos do Brasil quando lhe agradeço a
admirável r.dclidade aos principias dos quais nós, como
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uma Naçiio, também partilhamos, inspirados no exemplo
de idealismo, amor, liberdade e espírito de justiça do povo
umericuno.
Respeitosos cumprimentos de
Awrregésilo de A rhayde"
GRANDE HOMENAGEM
Nunca se viu um Presidente dos Estudos Unidos dirigir-se
diretamente a alguém, sem situaçiio aliciai. O homem que Carter
distingUiu é Presidente da Academia Brasileira de Letras há 21 anos
consecutivos. J; um intelectual, e nunca se dispôs a aceitar nada dos
governos do nosso País. Ele representa legitimamente o povo
brasileiro, e o Presidente dos Estados Unidos, ao dirigir-lhe essa
mensagem, homenageou ao nosso povo. Escolhendo Austregésilo de
Athayde, estava certo, portanto, que o Presidente da Academia de
Letras, que é um auténtico representante da Nação, recordava,
naturalmente, a sua participação na luta que se empreendeu para a
aprovação da mencionada Declaração.
Conheço Athayde há muitos anos, croio que hã quase cinqUenta
anos, quando eu, repórter do O Jornal, órgão líder dos Diários
Associados, era todo entusiasmo para o jornalista que escrevia os
editoriais do matutino e ainda um pequeno artigo, que era publicado
diariamente nos jornais de Assis Chateaubriand. Dizia-se, modesta·
mente, repórter. E um belo dia foi aos Estados Unidos para entrevis·
tar grandes personalidades, entre elas Henry Menken, que sobressaltava todo mundo com as suas críticas. Jamais, entretanto, poderia
supor que Atahyde fosse um homem de ação. Via·o dando aquelas
gargalhadas homéricas, e o tinha como um boémio, que não levava a
sério coisa alguma. Creio que foi isso que conduziu Assis Chateau·
briand a não lhe confiar a direçào de nenhuma das suas empresas.
Mas Athayde era pontecialmente um homem de açào, que se
ocultava entre o mar, do qual era freqUentador assíduo, pois se trata
de excelente e exímio nadador, e a redaçào dos Associados. Sua obra
na Academia Brasileira de Letras é atestado de sua capacidade de
administrador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (MDB -SE. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A decisão do Presidente da República de concluir, em quatro
anos, a denominada Ferrovia do Aço, concomitante com a eletrilica·
çilo do sistema integrado Ferrovia do Aço-Linha Centro, foi da
maior importância, não se justificando nenhuma das críticas que lhe
têm sido feitas, de forma apaixonada.
O imenso esforço realizado pelo Brasil no setor rodoviário não
constituiu erro de previsão, segundo hoje afirmam tantos daqueles
que sempre propugnaram pela construção de estradas cm seus Esta·
dos e Municípios. Na verdade, nem tudo foi realizado no setor e há
muito o que fazer no tocante à construção e pavimentação de rodo·
vias, Um Pais continental como o nosso necessita, vitalmente, do
mais amplo e moderno sistema de estradas, razão pela qual o atual
Governo não se dispõe a abandonar os planos rodoviários, confor·
me alguns supõem, erradamente. Pelo contrário, o empenho é em
dar prosseguimento ao programa rodoviário, reestudado este e esta·
belecidas novas prioridades, como se dá com as rodovias vicinais.
De outro lado, tornou-se da maior prcmência a execução de um
cuidadoso programa no setor de transporte ferroviário, marítimo e
fluvial. Desde a crise do petróleo, com o encarecimento constante do
óleo, isso se tornou de vital importância pura o desenvolvimento
brasileiro. A dificuldade em que se encontra o Pais, reflexo de um
mundo conturbado, impõe maiores cuidados nu realizaçilo de obras
tilo essenciais ao nosso futuro,
Homem excepcionalmente dotado, engenheiro de larga cupuci·
dude e rom vasta experiência, adquirida à frente do Departamento
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de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, e como Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, tendo Mário Andreazza, no Ministério dos Transportes, no Governo
do eminente Presidente Mêdici, Eliseu Rczende foi escolha certa
pura aquele Ministério, em momento de tantas dificuldades pura o
Brasil. O atual Ministro dos Transportes é, sem qualquer dúvida,
homem certo para vencer os difíceis desalias daquela importante
pasta.
E é o que já demonstra, em tão pouco tempo no exercício do
cargo.
Independentemente da elaboração de programas a longo prazo,
impunha-se o exame de situações de maior urgência, visando, inclusive, à solução adequada para questões difíceis, como a da Ferrovia
do Aço. Com extraordinária capacidade de trabalho, o Ministro EHseu Rezende apresentou ao eminente Presidente João Baptista Figueiredo planos concretos pura uma ação imediata, levando em
conta a escassez de n:cursos financeiros e as necessidades maiores do
País. E já colocou em plena ação o sctor que lhe foi confiado. t o
que se dá com a construção de rodoviais vicinais, especialmente
aquelas relacionadas com os corredores de exportação, preocupando-se com o desafio da expansilo contínua de nossas exportações,
para que obtenhamos os recursos de que tanto precisamos para o
prosseguimento do nosso desenvolvimento.
Paralelamente, viu, de imediato, o Ministro o carátcr prioritário do transporte ferroviário, marltimo e fluvial - problemas que
ataca com decisão e visão de administrador experimentado c grande
técnico.
A Ferrovia do Aço era um dos complexos problemas com que
se deparou o Engenheiro Eliseu Rezende, Impõe-se dizer, proliminarmcnte, que jamais foi ela paralisada como tanto se vem afirmando,
mas apenas teve sua construção desacelerada no Governo do
eminente Presidente Geisel, fruto de imposição da dlficil conjuntura
interna e externa. Grandes recursos já foram lançados nessa obra,
cuja significação profunda para a economia brasileira ninguém
sequer discute. O prosseguimento dessa ferrovia era imprescindível.
Tanto em decorrência do esforço já empreendido, como, sobretudo,
devido à sua vital importância para o Brasil, em futuro próximo.
Felizmente, o Ministro dos Transportes pôde encaminhar ao
Presidente da República solução a mais certa c adequada ao momcn·
to, assegurando o término da notável obra em quatro anos, em
perfeita consonância com a meta número um do atual Governo, que
é a do combate inflexível à inflação.
Nada testemunha melhor o êxito alcançado pelo Ministro
Eliseu Rezende no reestudo do problema do que o apoio unânime
dado a sua proposta pelo Conselho de Desenvolvimento Econômi·
co, especialmente por parte do Ministro do Planejamento, Professor
Mário Henrique Simonsen, tão inabalável em sua luta untiinflacionãria, segundo determinado pelo Presidente João Baptista Figueiredo. Esta aprovação comprova o acerto da solução encaminhada
pelo Ministro.
Apesar de desnecessário, parece-me conveniente lembrar que cs·
sa decisão governamental no setor ferroviário diz respeito ao sistema, há muito sobrecarregado e desgastado pela intensidade do tráfego, que serve o triângulo Rio-São Paulo-Minas, a Região mais
densamente povoada e desenvolvida do País. Não poderia o Governo manter-se indiferente à grave situaçilo do setor ferroviário nessa
Regiilo, de forma que, dentro de poucos anos, estivéssemos à frente
com uma dcbacle no transporte ferroviário, quer de mercadorias
como de passageiros, que afetaria profundamente o Brasil, cconõmica e socialmente. Sobretudo se tivermos em mira as conseqUências
da crise energética, uma realidade que jamais poderemos esquecer,
caso queiramos resguardar o futuro deste Pais,
Sr. Presidente, é extremamente animador verificar o acerto com
que o Presidente Joilo Baptista Figueiredo convocou o Engenheiro
Eliscu Rezende para o Ministério dos Transportes. Em tilo pouco
tempo, soluções estilo sendo apresentadas para os numerosos proble·
mas da pasta, sempre se levando em conta a luto contra a inflação,
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qur.: o Ministro dos Transportes \'ê como de ab!>oluta prioridade. Daí
o rcc.xarnc de pro~r~rnm c planos, o reestudo de prioridudcs c u
busca th: soluções qut: nJo impliquem cm gastos acima dos previstos
para o selar, num impulso indesejável à pressão inl1acionúria.
Na verdade, o Ministro Eliscu Rezcndt: demonstra que o
combate à inflação é condição básica do Governo, estabelecendo
prioridades as mais c::<igcntes em seu sctor; atacando com rapidr.:z
problemas cuja solução é urgente, face a interesses maiores du País c
dispondo com rigor e precisão no tocante aos recursos de sua pasta,
mesmo escassos, ou sobretudo por isso.
!: com satisfação de brasileiro que proferimos essas palavras,
pois o Ministro Elísc:u Rezcnde comprova aos céticos o acerto de sua
escolha. Compartilhando da luta antiinflacionúriu, dá eficiência uo
seu Ministério, de forma que empreendimentos tão necessários ao
Hrusil possam ser executados, segundo rigorosa prioridade, sem dis·
pi:ndios que impliquem cm pressão innacionária!
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Concedo u palavra
ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Lideranças de 37 municípios da região de Araçutuba lançam,
nas bases de nossa vida pública, a campanha pelas eleições di retas.
Graças à iniciativa do dinâmico Líder regional, Deputado Franco Burucel!i, realizou-se naquela cidade, no último domingo,
reunião de vereadores e dirigentes do MDB, em que foram debatidos os diversos aspectos das eleições diretas para Governadores e
para a totalidade do Congresso Nacional.
Esta é u melhor forma de se realizar a abertura democrática do
País, pois us eleicões di retas constituem o ponto de partida pura u
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verdadeira aberturu democrática. Democracia sem ck·içiio ~ t<.tpt:<lçào, Ui1. a suhedoria popul<.~r.
t, por isso, imporwntc rcssaltur, nes~c momento, a signifi~aç;io
desse primeiro encontro cm que as bases ínterioranas se reúnem p:tra
debater o problema dus eleições di retas.
Quando se fula em prorrogação de mandatos, adiamento de elei·
ções c medidas semelhantes, é importante mostrar que as bases do
Brasil protestam contra adiamento du democracia.
Abertura democrática deve deixar de ser apenas uma pulavra
pura se transformar em fato. O Brasil e seu povo querem participar
das decisões que interessam à vida pública nacional.
!?. preciso que o Governo venha de baixo pura cima, eleita pelo
povo, e não escolhido do alto para baixo pelos eventuais detentores
do Poder.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Vou encerrar a
presente sessão, designando para a sessão extraordinária de 18 horas
c 30 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre u Mensagem no 59/79 (no 107 j79, nu origem),
de 28 de abril de !979, pela qual o Senhor Presidente du Repúbl1cu
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. João Baptista
Pinheiro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à União dus
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
O SR, PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Esta encerrada u sessão.

( Le~·anta·se a sessão. às 18 horas e 28 minutos. J

ATA DA 61~ SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESID[NCIA DO SR. LUIZ VIANA
.4S 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomurd Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves Gabriel Hermes- Jarbus Passarinho -Alexandre Costa - Hen·
rique de Ln Rocque- José Sarney -Alberto Silva - Bernardino
Viunu - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Mauro
Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cubra! - Aderbul
Jurem a- Marcas Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mello- Luiz
Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista - Passos Porto
- Jutahy Magalhües- Lom:mto Júnior- Luiz Viana- Dirceu
Cardoso - João Cnlmon - Moacyr Dai! a - Amarai Peixoto Nclson Carneiro- Roberto Saturnino- llamnr franco- Murilo
Badarú- Tuncrcdo Neve~- Amurai Furlnn- Frunco MontaraOr~stc:s Quérciu - Benedito Ferreira Hcnri4ue Santillo Lúzaro Barbota - Gastão MülleT - ~·1cndcs Canule - Pcdm
P~:Lirossian- Sald:mha Dcrl'i- Affl111So C~1margo- José RichaLc.:itc Chavc.:s- Evc.:l:biu Vic.:ir<l- Jaisnn Burn:to- Lcnnir Vm~as
·-Paulo Bru~~ard- Pedro Si11llH1- Tarw l>utr:1.
O SR. PRESJIJENTE (Luit. Viana)-:\ lista de J>rescn'" "'''"a
o LtJmp:t't'CIIllt:nlu de 62 Sr~. Sen:tLIMc~. JIHvcmln nltmcrD regimental, dc~:Ltr,, abata :1 ~1.!~~~.-ltl.
SL1hn: <llllCSa, rcqucrimcnt•l quc~~.:rú lido pei(J Sr. 11'-S.:.:rct;'trill.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 133, DE 1979
Requeiro, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno, o desarquivumento do Projeto de Lei do Sonudo no 64, de 1975, que iscn·
tu du rosponsabilidude solidária com o construtor perante o IN PS, o
proprir:túrio de casa destinada a sua moradia.
Sul a dus Sessões, 8 de mui o de 1979.- Orestes Quércia.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será
publicado e incluído c:m Ordem do Dia nos termos regimentais.
O SR, I'RESIDE:>:TE (Luiz Viana)- Passu-so à

ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno único, do P~1recer da Comissilo LI c
Relações Extc::riores sobn: a Mensagem n" 51}j7f.J
(nY 107/79, na origem), de 2S de abril de 1979, pela 4uai ''
Senhor Presidente da República, submete a dclibcr•H;ào do
Senado a escolha do Sr. Joiio Baptista Pinheiro, f\.lini~tro
de Primeira Classe, da C:1rreim de Diplomata, rara 1.!.\t:r~~.:r
a fun,ão de Ernbai.x;.1Uor l.h.l Brasil juntu ~~ Uni;ju da~
Rcpúhlicas Socialistas Soviéticas,
t\ mat2ria l:llll~ti.lntc.: da pau ti.\ da Ordem dll Dia d:1 prc:~t:ntc ~cs
süo, llllS t~:rmos d:.t alínea h du art. 4tl2 Jo Rct!Íilli.:IILLI lntt:rlltl, lll··
\'l!r;·l ~cr :tpreci;td<~ cm ~l.!s~~o sl!crcta.
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Agora, por oc;:1siào d;1 Mensagem aos Brasileiro~. no dia li' de
maio, o Senhor Presidente dn República reconheceu que o ernprcsúrio deve preocupar-se com a produção de bens populares, que devemos voltur a nossu atenção para a produção dirigida pura o abastecimento brasileiro, deixando no segundo plano os produtos que niio
temos condições de adquirir.
Por tudo isso, Sr. Presidente:, ê que voltamos, mais uma vez, a
insistir na necessidade urgente de se estabelecer um sistema de
comercialização adequado, a fim de obteimos preços c.atisfatóriosrepetimos- para os nossos produtores rurais, para obtermos, simultaneamente, preços satisfatórios para os consumidores. Se não
adotarmos essas medidas, se não trilharmos esse caminho, os problemas sociais - voltamos a afirmar - se ampliarão cada vez mais
neste País.
O Sr. Jalson Barreto (MDB aparte?

SC) -

Permite V. Ex• um

O SR. EVELÁS.IO VIEIRA (MDB -SC) - Ouço o nobre
ScnadorJaison Barreto.
O Sr. Jalson Barreto (MDB -SC) - De pleno acordo com
V. Ex•, Senador Evelásio Vieira, ao abordar o enfoquc primeiro,
talvez fundamental, do problema da agricultura brasileira. A Nação
acompanhou o problema da soja. Quanto mais soja se planta, mais
sobe o preço do óleo nos supermercados, impedindo grande parcela
da população de adquiri-lo. De modo que a necessidade de se pôr
ordem na comercialização é fundamental, a fim de que essa politica
do Governo de aumento da produção não venha a resolver aquilo
que hoje está às claras pela Nação brasileira. lsto- e, aí, aprofundo
a sua tese - exige, antes de mais nada, o monopólio do comércio
exterior, porque, a perdurar o controle da nossa agricultura não só
na hora de plantar, como na hora de industrializar, o País lica sem
condições reais de conseguir que aquilo que se planta c se produz
com o trabalho dos brasileiros reverta cm beneficio dos brasileiros.
De modo que, complementando a tese que V. Ex• está a defender, o
Pais, necessariamente, vai ter que assumir o controle e o monopólio
do comércio exterior, sob pena de meias medidas não resolverem o
problema.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - V. Ex• traz
magnífica contribuição, e nos lembra que exatamente no soja temos
índice de produtividade excelente. O seu preço, a nível de fazenda, é:
excelente. E: um preço de custo inferior ao do soja nos Estados
Unidos, No entanto, na hora em que esse mesmo soja chega à indústria, para ser industrializado, ou ao porto para ser conduzido ao mercado internacional, este preço passa a ser superior ao do soja dos
Estados Unidos.
Poderíamos, na mesma linha de racionínio, com os mesmos
argumentos, vir para outros bens em que seus preços silo elevados
cm razão, também, de um sistema de comercialização deficiente.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC) - Ouço o nobre
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Não há dúvida alguma de
que V. Ex• está apresentando um quadro da maior importância.
Não ó de hoje, vem de longa data, mas é: um desafio que está ai a
cobrar de nós uma tomada de posição, Se nós olharmos o produtor,
o produtor protesta, porque acha que recebe muito pouco; se nós
olharmos o consumidor, o consumidor protesta, porque acha que
está pagando muito caro. Em alguns debutes que truvúvumos a nível
politico, entre a ARENA c MDB, eles nos acusavam de demagogos;
argumentavam eles que nós íamos nu colônia c ao falarmos ao
agricultor dizíi.tmos que eles estavam ganhando muito pouco por
aquilo que produziam, c quando chcgúvumos nas grandes cidades l'
rw.s vilas o per[! rias nós ;dirm{lvamos que eles estavam pagundo muilo caro por aquilo que ele~ consumiam, c perguntavam eles: "f)t1:d :1
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fórmula, se Yocês querem que o agricultor receba m~lis, o opcrúrio
deve pagar mais". Mas a verdade é bem diferente, u verdude- nJo
hft dúvida - ~ que o agricultor está recebendo muito pouco por
aquilo que produz, c o operário está pagando (e nós todos, mas f'alo
cm operário porque ê o que sofre: mais), está pagando muito caro
por aquilo que consome. Mas se verificarmos- c a Folha de S. Paulo
publicou na semana passada- veremos que ó fantástica a diferença
entre aquilo que recebe o produtor e aquilo que nós pagamos; há
índices em que o atacadista chega a ficar com 200%, 300%, entre o
que recebe o agricultor e o que nós vamos pagar. Então, não há dúvida de que essa comercialização ultralibcrada, sem um controle real,
objetivo, concreto, por parte do órgão público, está a permitir que
isso aconteça; e não entendo como. Quando se criaram os armazéns,
a CIBRAZE:M, quando se criaram esses órgãos governamentais da
CEASA se argumentava que o assunto estaria resolvido. O Governo
criou, por exemplo, em Porto Alegre, a CEASA; os produtores entregariam diretamente na CEASA, e ali os pequenos comerciantes, os
pequenos vendedores, os vendedores ambulantes encontrariam os
gêneros tremendamente barateados, para colocarem ao consumidor;
no entanto, o preço continua. Visitei, na época da campanha, o
Município, por exemplo, de Osório, onde os pequenos produtores
produzem intensivamente, inclusive uma colónia japonesa, e fiquei
estarrecido, porque tomei nota dos produtos que eles produziam tomate, verduras, flores, etc. - e me dei ao trabalho, no dia
seguinte, de percorrer diversas casas que vendiam verduras c gé'ncros
hortifrutigranjciros e verifiquei um aumento de cerca de 500%, ou
até mais, alguns até: 1000%, entre o que nós pagamos no consumo c
aquilo que o colono recebe. Nilo consigo entender; um Governo
forte, que tem autoridade, que tem força para fazer tanto, que tem
força para intervir no sindicato, não tem força para controlar o sistema de comercialização, principalmente dos gêneros de primeira
necessidade. Felicito a V. Ex• pela oportunidade do pronunciamento, mas, a verdade, nobre Senador, é que o Governo adota política'
realmente controversas. Por exemplo, no meu Estado, Rio Grande
do Sul, toda a campanha do Governo foi para produzir soja. Todo o
incentivo do Governo foi para a soja, quem produzia soja recebia
absolutamente tudo do Governo, incentivos, dinheiro fácil, dinheiro
no Banco do Brasil para adubo, enfim, incentivos do Governo para
tudo. Então, áreas enormes que produziam feijiio, sem estímulo
nenhum, sem incentivo nenhum, deixaram de produzir feijão; áreas
enormes que produziam milho, sem incentivo nenhum para a sua
produção, deixaram de produzi-lo; áreas enormes
criavam suí·
nos, por falta de incentivo total, deixaram de se dedicar à suínocultura. Então, a palavra de ordem era o soja. Agora, o Ministro da
Agricultura, Delfim Netto, de uma hora para outra, também sem
dar tempo, inclusive, noticia que de 15% vai aumentar para 35% os
juros para quem produzir soja, Quer dizer, de uma hora para outra,
depois de fazer toda uma infra-estrutura, fazendo com que todos
aqueles pequenos, médios e grandes produtores se dedicassem ao
soja, sem dar tempo nem mesmo a que se dissesse .. nós vamos marchar agora para incentivar outro tipo de produção e os produtores
de soja com o tempo vilo perder esse estimulo", não, se noticia,
então, de uma forma decisiva c absoluta, que de 15% passará a 35'l'r
os juros dos produtores de soja, São essas alterações da politica
governamental que, sinceramente, não dá para entender.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - V, Ex• tem
razões de sobra. Tem faltado em nosso Pu!s uma políticn séria de
plancjamcnto. Se tivéssemos uma política sériu de planejamento,
neste Pafs, cstarfumos produzindo o soja, mus sem desprezar a
produção do feijiio, do milho, do arroz, de outros cercais ncocssários
tl. subsistência dos brasileiros, o que não ocorre. O mesmo acontece
cm relação aos produtos hortifrutigranjciros. Por que sobem ai os
preços, também'! Porque sUo produtos, na suu gr:mdc maioria,
pcrccívci:;, c nüo existem dHnar;.1s frigorílicas para fatcr a c~tucagcrn
a !im de preservar esses proUulos, Por que isso acontece? Voltn a
rcrctir: porque nàu hú uma estrutura adcyumlu Uc comercialitaçüo:
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no mcrcadu a pn.:ço r:u.oúv~:l. O f<~to ~ ~ue, por ra1.Üt:~; que fug1ram
ao controle: do GoHrno. r;s~t:s centro-; pan:cc:rn ter comc~·adu <I
O Sr. Juison Barreto (MDB- SC)- V. Ex• me permite um funcionar, como pontos de cnccntro d~.: atruvcss:tdorc:-. ou dt:
intermediários oligopólico~. Emfw, todo o objetivo visado para
upartc'!
ordenar a comercialização veio abai.xo c tivemos resultados contrü·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.
rios aos objerivos visados, Esse problema, entretanto, já foi identifi·
cada pelo Governo e agora uma nova investida pela reorgani7.açào
O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC)- Não sou nem de5ocupa·
do, nem economista, mas no cerne dessa problemática toda está, da comcrcwlização dos produtos agrícola< está sendo elaborada
evidentemente, uma reforma agrária. De modo que outro aspecto pdo Ministério da Agricultura. O ass~nto foi, inclusive, ventilad~
na recente visita que S. Ex• o Sr. MiniStro da Agncultura fez a
que me vem à lembrança agora -e nisso nós aplaudimos o Gover·
Comissão de Agricultura do Senado, com a presença de Senadores e
no quando deu os primeiros passos - i: o problema do com.ércio
Deputados. Essa politica será ampla, como aliás se compreende. Ela
exterior; é que ele está com um complexo de culpo, DepoiS do
apoiará o pequeno, o médio e o_grande produtor. dand~ a cada um
escândalo da COBEC -no qual, inclusive, está vinculado um ilus·
deles a margem de lucro justa e neccssána para lhes mcenttvar a
trc catarinense, irmão do ataul Governador- quer me parecer que
produzir. Essa margem de lucro, entretanto, está relacio_na_da :om o
o Governo não está muito interessado em reativar. Mas há uma
tipo e o custo do crédito que cada um deles recebe. O obJellvo e uma
necessidade, e i: provável que as luzes do Sr. Ministro Delfim Netlo
melhor repartição do lucro entre os que formam a cade1a desde o
o obriguem n assumir esta atitude de valorizar, de criar e de implan·
produtor ao distribuidor final. O discurso que V, Ex• está
tar um monopólio do comércio exterior, para começarmos a colocar
pronunciando, repito, i: da maior importância. Estou de pleno acor·
ordem nesse setor, que me parece vital, para a solução dos proble·
do com a análise que V, Ex• estâ fazendo, pelo menos quanto à parmas agrícolas do nosso País.
le que ouvi. A informação de que o Governo está adotando
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - E veja V. Ex•: i: providência é: porém importante como um reconhecimento às intt!n·
outro sctor muito importante da comercialização externa, cm que o ções do Ministro Dellim Netto. Muito obrigado a V. Ex•
Governo recomendou, apelou, para voltarmos mais a nossa açi10
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu ó que agrade·
para o mercadO exterior, mas não tem prestado uma colaboração
ço a v. Ex• pelo apoio que presta ao ponto de vista nosso no sentido
eferiva aos nossos empresários. Veja o que aconteceu agora com
de melhoria substancial do sistema de comercialização neste Pais. A
uma grande cooperativa Corriguaçu, no Paraná, que se associando a
CEASA teve linalidade excelente, pena que foi desvirtuada. Mas por
uma empresa multinacional, c sem a capacidade gerencial para atuar
que houve esse desvirtuamento? Faltou inclusive o Governo manter
no mercado externo, acabou sofrendo prejuízos que provavelmente uma vigilância permanente e uma orientação no sentido da boa
lhe levará à fali:ncia.
coordenação da comercialização nessas casas.
~ preciso, por isso, mais seriedade; agir com mais inteligência,
O mesmo diríamos em relação às cooperativas. O Governo, nos
com mais sabedoria, com mais sensibilidade. Há outros selares da
últimos anos, tem prestado uma colaboração à expansão do coopera·
agropecuária que poderíamos enfocar nesta oportunidade, mas nos tivismo neste Pais. Mas tem deixado de prestar uma orientação na
limitamos a dar destaque a uma linha fundamental, que é a da
comercialização, assim como uma vigilância na atuação dos direto·
comercialização. Para isso 6indispensável criarmos silos e armazéns
res das cooperativas, inclusive com auditorias volantes, para que
no interior. em centros de regiões produtivas; apoiarmos os gover·
alguns espertos não levem as suas cooperativas à falõncia, como tem
nos estaduais e municipais na construção de estradas vicinais;
acontecido especialmente no Sul do Brasil, onde o número de
modernizarmos as nossas ferrovias para reduzirmos os preços nos
cooperativas é maior. Se o Governo fosse mais vigilante •. mais
transportes desses produtos; aparelharmos os portos para, quando presente, os resultados seriam bem maiores.
tivermos que realizar operações no mercado exterior, esses produtos
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite-me V. Ex• um
terem embarque rápido e a preços menores.
aparte?
o Sr.Jo!ié Lins (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- f: verdade que a vigilância
o Sr. José Llns (ARENA - CE) - Senador Evelásio Vidra, poderá
melhorar muito, e a fiscalização também. O nobre Senador
v. Ex• rem razão no comentário que está fazendo a respeito dos Pedro Simon
fez referência a interferências do Governo em
problemas ligados à comercializaçiio dos nossos produtos agrícolas. Sindicatos e à possibilidade de o Governo usar alguma força
Não há dúvida quanto a isto. Gostaria apenas de lembrar ao Plená- também na solução desse problema. Não somos favoráveis à presen·
rio que um grande esforço foi feito, nos últimos anos, pa;a melhor ça constante e ostensiva do Governo nas ativi.dades privadas. Mas
ordenar a comercialização desses produtos. Ora, num PaiS como o
reconheço que cm muitos casos isso se torna necessário. Mas creio
nosso, os gêneros alimentícios pesam muito na mesa, isto é, na cons· que, no caso, a culpa não é so do Governo, mesmo quanto a coopetituição da despesa das familias brasileiras e, portanto, podem rativas, em instituições sobre as quais, felizmente ou infelizmente,
rer uma grande influência sobre os índices da inflação. Interessado tenho uma experiência às vezes satisfatória. O problema ó que essas
exatamcnte no problema, o Governo estudou as.soluções urilizad~s coisas não funcionam isoladas. Elas dependem de outras coisas comem outros pulses e um amplo programa de organ1zaçilo das conhect· plementares, como, por exemplo, dos sistemas de: transpo.rtc, do
das CEASAs foi conduzido no Brasil. O fato, porém, é que esse crédito, etc, V. Ex• se lembra do esforço do Governo relatiVO aos
programa, no qual investimos tanto din~eiro cm infra-estrutura, em corredores de exportação.
instalações c na formação de pessoal, fo1, a meu v~r, um fracasso. E
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não, o Governo
por que foi um fracasso? Porque as CEASAs func1onaram de modo
anunciou ...
contrário àquele que esperávamos.
l:oisas são fcit:.ts de qu:dqucr nwncin.1, de qualquer j!.!ito, na impro·

visaçào.

Desejávttmos que os mercados de produtores e~tabclecidos nus
cidadcs grandes, coadjuvados pel~s mercados das Cidades nu:nores,
funcionassem como ponto de up01o aos que produzc.m: oferc~endo·
lhes meios pura armazenar os seus produtos em cond1çocs cficu:n.tcs,
principalmente os produtos pcrrcfvcis. Os produtores cncontrarwm
upoio nc~sas instalações parn esperar a ocasião oportuna de colocar

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Também fez, não fez tudo,
mus fez em parte. Quero dizer que a deficii:nciu dessas instituições
decorre nào somente de dificuldades internas, como de questões
externas. Tudo isso faz parte do que V. Ex• chama um plunejamento muis udequado da produçUo, comcrcializuçUo c consumo dos
produtos agrícola,, Muito obrigado.
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O Sil. !.:V ELÍSIO \'IEH!A (Ml)[J -- SL')- C,'ntpr-.m.

O Sr. A!O)'!->iu Uwrt•:, (ARENA - PA) - Semu.ior Ev..:l:·!~iu
Vidra, t:tmh~m ~.:stou acl)mpunh;indo atentamente u discurso de
V. t:x~ Ljllc .tbon.la assunto du maior intcrt:.s:.:.e na...:iunal. :\ ~,;onH.:r·
cializ;to;:uJ da produção agrícold realmente é probh:ma que alligc a
tGJos nós, de Norte a Sul, tk Leste a Oeste, neste Pab. Tivt! urna
dura cxpcriénr.:i:t u cs!le respeito como Govt~rnaJor do Estado, inc!u~ivc com o sistema de abaste...:imento, atrav\:s da CEASA, ondc tuJa:.
as falha'> a4ui apontadas for:un ror nós tamh~m Jdcct;:t.la~.
Reconheço quc o problema é; complexo, c muita~; vt:ze~; a dilículdade
estú fora da própria CEASA. Para tomar, de-ntro dt:stc País que tem
dimcnsõt:s continentais, um exemplo m:.tis cxpre~sivo, mcn..:ionn,
porque conheço bem, o caso do Pará. Começa pcl:.t localizuçüo da
central de abastecimento. Em algumas Regiões ~.::-.sa localização i:
f:'Jcil dc ser Jdinida, quando o acesso n uma cidad•.: central sc faz,
{1brigaturiame11tc, por umu ou duas rodovia::;: cm certas cidaJes de
litoral m<!ritimo, onde cssc:, produtos, como sabemos, não v~m pelo
mar, rnas m:ces~ariamentc do interior do E~tado. Em nussa Capital,
r.:<) meçam as dificuldudes pda geografia: o número de rius. de ilhas,
de paran{t~, de curso:; d'água qul! convergem â Regiflo do estuúriu do
Amazon:1s é 1~10 grande que cria, para o nosso modesto produtor, a
dificuldadr: de chegar até a central de abastecimento: ele fica no mdo
do caminho, entregue, já, aos intermediários, que, infdizmente,
constituem quase que linhas sucessivas at~ chegar à central de abastr:dmcnto e, por intermédio desta, nté ao consumidor. Esses problemas de fiscalizaçüo esbarram, ai, nesse obstáculo. O nobre Senador
Pedro Simon disse, com toda a razão, que não é de hoje o problema
da comercialização, de vem de muito longe. Desde que esse Pais
existe, a produção agrícola nJo chega, com facilidade, aos centros
consumidores. E, na medida cm que: esses centros se multiplicam e as
cidades crescem, também os problemas aumr:nt.J.m de proporção.
Veja V. Ex• que estou apenas fazenJo uma ob:ii:rvaçào de carátcr
geral, e não de natureza té:cnicJ.; não <.:.r.tou m~:ncionando dados
econõmicos, que não O$ po~;suo, 1\l~m outros inUic;!dores, mas de:
quem viveu esta realidade. Acredito q•Je ~~ piOblcma da comercializar;ão é grave, é um problem~ comrk.,o, difícil, n!pito. As cstraUas
vicinais, a que V. Ex• se :·~.·f..:riu, \:~-.:1:: m:.:ri.':c.:cr u:·. :. av·!'lçfto cuidadosa, numa programaçã,) de ~:•;·,;,;:·,n:. Ft!c.!~ral, I,:,.,-.,t:iu~!l c Munid·
pai. V. Ex• sabe que os recur:..u:t ;drH.:~do.o aos mun~.:::·,;w; .~;to absolutamente insulicicntcs para :ttt.:ndt:: ;;ua!ltl..·cr rede rJ~.: :;;·o,d:L', municipuis ou vidnuis. Os rel.!ursos ;.doc .. .'c.ç iüJ:i Est!~dc:, u.: ··r:oJ!~1:.11ia m:.tis
modesta tamb~m são insuf;~.;;cn!~ , ·.;.·;n,_:, f!ào ill:.l!l'::..·.r , ~,·; du próprio DNER. Hú ncçcssidadt: dc :.• ::'Z•:!' 1:.na re:;~:...J ..:ompleta a cssc
rt:spcito. Permita alongar·mr.: u:il r:_.;,::.~. contrariando talvt:i' um;,1
norma regimental, mas V. :::.'• ;,.çJll:ionnu ponto que l: crul:ial.
V. Ex• sabe 4uc qu~mdo se constillliu n Fundo RtJdü•:ittrio nc:;tc
P:ds ele era dividido cm tr~s parcelas; tini« Jr: •Iii';;. a .\>C r r;ttcad:L pelos
Estados; outra, de ·W1Jf, para ser dcstiua~ia ii União c r: rc:.tante pai'.L
os municípios. Ora, hujc a parcela destinada aus Estado:; t:~t{t ..::m
torno de pouco mcnu~ Jc 30%, Os munidpios tamb~m rr.::c.:cbt:ram
um cortt:, e a Uni~to muitn m:tis, Jc: onde as diliculdiit!t:s linanc<.:ir~: .•
do DNER.
t\'las aume-nta ;t m:dh;1 rnJuviúriu. llildonal, ft.:Licr;d, ~·~tad..:.tl e
munidpal. A aua t.:tm~.t.:r\';J~'Üll i.: t.:xtrt:mamentt· Uifidl, sol>retuUo,
Uas c:-.trad;Js preJ.:{tri;t~. tlS c~lrudus vicinais. Temu~. que rm:ontr:tr um
mt:c.:arli-;nw que l't:~tabdet,:a, cm granUc partt.:, e:;s~,;,, JTLUI'~tl:--, pilr:t "e·
rcm :JpliLi.!Uus na:. ~:strada~. fcJer:ti~., c~taUu.ti:,, l' nlt~~Jit:ir<~i~. A ~·~.lt:
futHlo lúr:llll-S\' :Jhll:f.:amlu rltllr:t~ cntid;tLk~ .• hll.if· :o~;,i•, dc J!i; L'lllllu

:..: L, ,~,; 1::1: L.tildt:i:t:l,\.·, ...::.l.lu pcntluraUil:•

Jll:!'>h: fuodu. Lnt:tu, d,, :ll·
l:t! "!'>C!" r:tlc.odn p()tl.., :.:~tadm, fui rcJt11.1Ju, u hul11 a ..,t'r tk .tind<IU
aos i'.ltlltiLÍpius, ft1i . . <~t'l<~du, cunlll lot.t11l ,;urlamlu p:Jrccl.l dc..,i:t.d·

d;~ :·, Uni;'tu, lltl Fundo H.uJnvi~rio r,l;~cÍtlll<.l. !-!;', JH:c~::;•,itl.tdt: Jc
cncunlr;tr um lllt.:t.:otnismo porqut: o~. l>.tilllm nf~u pnt!~·m wntinu:tr
faz..:nllu J':JCt; :t t:sll: l'robh:ma, nt:m tllll![1íluco o~ i\luni~o:,piu~. M.~·.
n:·~u :-.~.: puJe pt:ll:-.:11' ~,;,,, pru<..lu~·itu a~rit;,)l;t nc:;tc P;lÍ.~: JIÚi.J ~c pllJ,·
jlcns:tr l:lll ahastct.:lmcnto regular ~.c Jl;to Jc:1 ml1s a~sbt~ncia comrlel::
ao·; f'..lunidpios po:ra a munutcnç~to, t.::o.pan.·;;t•l c, cm alpun~ ~·:t:.n:., ;t'r:
<.1 r~::.:np•.ração Jt·ssa rr:dc Ut: c~-aradas vi(;inai:;. L~-1!: c outros muito:-~:.\t:lllplos pudcrhtm ser :lprc:;t:r.tado:; pJra IJHlStar r.:omo csl.: pruhlt:111:1 é comph:xo e qtw p:11·;, ele convcrg.:m Ltma :.~rit: ~~·_; Gutra.•, qu~.:~
tõcs que de~iafiam J ~trgúci:1 c, sobretudo, :1 pertin:tcia L!o!'> JHJ:,sm
administradon.:s. Mas, chamar a atenção para ele i: r:.xtn:munu:nt::
oportuno c 111.h devemo!! d~bruçar·nos sobn: o probh:rna do abastt:cimentu, Lia comerci:.tliLaçào, se quisermtJs, realmente, chegar a um
resultado satbfatório, no qut: tange ao buratcamento tios produtos
css~.:nciais à alimentação da população.

O SR. "VELASIO VIEIRA (MDil- SC)- D'ntre as muito:.
riyuezas d1J Pi1rÚ, pela oportunidade, destacaria mormt.:ntc o paim1
to a~·ai, que pode ser inJus!rializaUo, no Pará, cm muior csc::Lt, e
tran"iportaL!o para os mainrt:.~ centros consumidon.:s: Si'io Paulo. Rio
Jc Janeiro, Belo 1-fori::~nHc:, Rio Cirande do Sul, j:! qu:: ~~ cari:ncia Ju
Sul é grande.
Mas, para ter preços mcnurcs serin f.Hl'd:-.u qur.:: t:':->c t1 ;!:'-~i-•uJ·tv
rosse feito, nftú pcl<.~s wJo·•iw., ma:,, jW:- JJ<tVius, :,t.: tivésst:nlll.•. U!;l
serviço de caboti.lgem adcqu:Hiu. M:.:.s, no Brasil, hú muilllS an,J:.,
se~ um transporte !.1U«;, infelizmcnf:.: e~t.:í :~bandomu.lo.
Vejam V. E.x•s, rcprt:.~cntantt:s Jn Nnrte e Ull Nordeste: nú:->, dn
Sul, vamos comprar nlgudàu no Nordt:Stt't ~. trun:;ruitamo:-> JL: cnminhiiu para o Centro-Sul. Em Santo Catarina ayc,·lc :1\godü,• "
1ransformado c;m fio:t, que retornam p<1ra o Nurdt:stt·, ou, cm p<:rk
maior, retorn:.tm jú cm tecido. Ncstt: vaiv~m quanto c:ncan.:ce c~st:
produto'! jú, se nós tivéssemos o transporte dr: cabotagem, o prl!çLJ
seria tamb~m mais reduzido ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permito V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... Mas, não, ao
invés de investirmos na melhoria da navegação de cabotagem, prcl'e·
rimos faz~;r uma rodovia Perimetral Norte, mesmo que depois de in·
vcstirrnos muito dinheiro. a abandonemos.
Estú faltando, neste Pais, a meu juizo, mais seriedade dos
homens. Este Brasil é um País com rique;::as naturais extraordinúrius
c com povo bom. f: preciso mais seriedade. Vejam V. Ex•s que esta·
mos, agora nessa inquietação social. Estamos! Est[l todo mundo:
ARENA, MDB, o Governo, todo mundo preocupado.
Há •d1rias semanas que ou~·o homens rcspons!tvcis p~;la polí1icu
do Governo, anunciar: 11 Yai ter prorrogação de convenções munici·
pais". Outro diz que não tem; "vai ter prorrogação de mandatos de
Prefdtos": "v;1u extinguir os Partidos"; "não vão extinguir"; -é o
Prcsidt:nte da ARENA dizendo uma coisa, o Ministro du Justiça,
que ~ o roordcnmlor Uu política governamental dizendo outra,
l:ri~ndn-~;r.:: um tumulto, quando nós precisamos dt: tranqllilidadc
pur;t reli r:.~ r o Pnís das dificuldades s~rias em que se cncontrt!.
OS:-. Pedro Simon (fvfDB --RS)-(: o Ministro da Fal.enda,
tiiLcndo qucjú vem outro pacote.
O Sr. Alo~~io Chu\'cs (A 1-U~N A Jcdar11çJn (;só V. Ex•

PA) -

l_)ur.:rn J'al

c~·,.t

O SR. EI'ELAS!O \'IE!í<A (MDB -· SC) ·- Tunl\litu-.ndc~,
qu.wdo nós pn:dsamos dv pu:. c tranqi.lilidad~~ para pr•Jdlll.lr m;u:.,
p:1r:1 LlrarnlLls ll P.tis Jcs~;a tn:lllt!lld<t Jiliculd;u.ie c..:on:llni~il. ljlh.: 11
lÍU\'L:('Ill) ~;nzillho vai tiPif, r- pr.:d:,tl a r•uu ... ipulwi\ll de IOJI)~,
Cumu e, qu~.: Jll!m;, htw: d~.::.sa~•.. unda alt:um lll.lllll'-1:. de ;dt:t
rt::.punsahilllidJe, ...:orne\'i\11! a tumultu:tr Ll ailtbiuHr, ;t t.tlj•>Jill•>, tjllt:
L•11~· ,J lllt!icl,! 111H: ~,.;o:l-1.! •~•!lll '.. J~.; qut: (l Gn\'t:Jii<l•~lif lk ~;:tu ,'.lloiP ',,·-
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riu demitido o Prefeito de Santos, e iria nomear o Deputado Erasmo
Dias, mas o Governo Federal não estaria concordando- e nem vai
concordar. Estão tumultu11ndo tudo.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite?
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - O Município de
Santos não está interessando, é um município inteiramente de Ítrea
de segurança.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Segurança? f!?
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- E se é área de segurança, o
Sr. Erasmo, no cargo é especialista na matéria. Ninguém melhor do
que ele, neste País. Pobre do povo de Santos!
O Sr. Aloyslo Choves (ARENA- PA)- Mas cu quero esclarecer o seguinte. Se é um municlpio de área de segurança nacional, é
óbvio que o Prefeito é de confiança do Governador do Estado.
Apenas o seu nome- assim dispõe a lei- pura efeito de nomeação,
deve ser submetido à prévia aprovação do Governo Federal. Só que
não sei quem vai ser nomeado ou exonerado. Quero dizer é que se
houver no inicio de um Governo em São Paulo, como no meu Esta·
do do Pará, no Rio Grande so Sul ou no Mato Grosso substituição
de prefeitos em áreas de segurança nacional, isso será absolutamente
normal. Pelo menos no meu Estado, quando fui Governador do
Parâ, mantive dois ou três c o resto cu substituí. A substituição é normal; cu não vejo nisso ...
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Como é que V. Ex• fez,
por gentileza, a substituição?
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Vejo isto como um
ato da competência do Governador.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Quando V. Ex• foi Gover·
nado r, como fez a substituição?
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Fiz de acordo com
critérios administrativos. Onde encontrei prefeitos que achei que
estavam desempenhando muito bem a sua função, mantive-os no
cargo.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Correto.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Onde achei que pre·
cisava substituir, senão por uma falha evidente do prefeito como
também pela necessidade de renovar c fazer um certo rodízio na
administração municipal, cu o fiz sob minha responsabilidade,
ouvido o Governo Federal.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Isso é importante, por que
não? No Rio Grande é diferente. Lã, se reúnem o Dirctório Regional c o Dirctório Municipal da ARENA, c nos municípios de
áreas de segurança, o Dirctório Municipal da ARENA se transfor·
ma cm colégio eleitoral. Onde há unanimidade, muito bem; onde
não há unanimidade, indicam três nomes; onde não há nem a possibilidade de indicar três nomes, eles se esfacelam; formam três grupos
de líderes da ARENA para levar cada grupo um nome ao
Governador.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)-!; um problema local,
municipal.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Infelizmente; veja V. Ex•
que nesse aspecto nós temos que aprender com o Pará. Lá nno
aconteceu nada disto.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Devo dizer n V. Ex•
porque cssus idéias que afloram- quanto a essas reformas politicas,
voto distrital que rcativu o projeto como se reativarum aqui inú·
meros de outras naturezas, cconõmicu, politica, por iniciativa da
ARENA c do MDB, u discussão em torno dtt rcformul"ção do sistema partidário, que isto 6 velho, não é novo, todos nós temos
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idéias, creio, jó definitivas a respeito de como se orgunizar, se c~tru
turar os partidos políticos no Brasil, as questões relacionadas com
eleição direta c indireta- são idéias que devem aflorar num debate
democrático, numa oportunidade como esta. Agora, ninguém está
impedido de tomar essa iniciativa; o que eu posso dizer a V. Ex• é
que nada se fará, a não ser através do Congresso Nacional, isso
V. Ex• pode ter certeza. De forma que o debate amplo, feito através
da imprensa cm plano nacional, será muito bom para definir algumas idéias, traçar algumas diretrizes e, justamente, apresentar ao
Governo indicações que lhe permitam, a seu juizo, tomar as inicia ti·
vas que forem adequadas; mas, a aprovação será necessariamente,
pelo Congresso Nacional.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Fico satisfeito em
saber, mas, o representante do Rio Grande do Sul, Senador Pedro
Simon, está gostando da triangulação c vou continuar a permiti-la.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS) -Acho da maior importán·
cia a afirmativa do Líder do Governo, de que nada se fará sem ser
através do Congresso Nacional. isso significa que, apesar da Lei de
Segurança Nacional permitir que determinado politico seja
enquadrado na Lei de Segurança e processado dirctamcnte pelo
Supremo Tribunal Federal, sem passar pelo Congresso Nacional,
isso não acontecerá. Acho a afirmativa de V. Ex• o fato mais
importante destes últimos tempos. Meus cumprimentos e minhas
felicitações a V. Ex• Fiquei vibrando.
O Sr. Aloysin Chaves (ARENA - PA) - V. Ex• já derivou
para outro terreno que não foi objeto da minha apreciação: de
processamento e de enquadramento ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• disse que nada se fa·
rá.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Quanto às reformas
que mencionou o nobre Senador c quanto à reforma da Segurança
Nacional, também elas serão pelo Congresso Nacional. Não o foi há
alguns meses atrás, abrandando esta lei, mas, se ela tiver que ser
reformada, estou certo de que sê-lo-á através do Congresso Nacio·
nal. Quanto ao processo de competência, que está na lei, é direito
constituído. De juri consliluendo, conforme o nosso jargão, será atra·
vés do Congresso Nacional.
·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• disse que
não há razão para preocupações maiores os debutes qu• estão sendo
estabelecidos pelos políticos c pela imprensa, sobre a criação de
novos Partidos, prorrogações de mandatos c prorrogações de con·
vcnçõcs. Digo a V. Ex• que os empresários brasileiros estão muito
preocupados, inclusive porque também estão preocupados com as
indefinições no campo econõmico. Tenho conversado com empresários de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do meu Estado, cm
número maior de oportunidades. Há a indagação constante por
parle destes empresários: "Como é que vai ser? Vêm novos Partidos?
Os novos Partidos viio mudar a politica econõmica'1 O Governo vai
permanecê-la?" Há, inclusive, urna expectativa que está s: pro·
longando. Isso causa um prejuízo à economia. A economia sofrcn·
do, sofre também o sctor social brasileiro. Por isso, deveríamos levar
a coisa de rarmn séria, para não ficarmos nesta situação.
O Sr. José Lins (,\RENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço corn prazer
o nobre Senador.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Tenho n impressão de que
esse diálogo de hoje é realmente exemplar, porque está conduzindo
não só com objctividadc, mas com uma especial ponderação u
anlilisc de um importante aspecto do processo de nosso desenvolvimento social. Evidentemente, o econômico apoiando o wcial. E
quando V. Ex• diz que é preciso discutir esses problemas com calma
e sericdudc, traz-me uma ~rnndc: trunqUilidade, n mim que sou novo
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nc~t:1 Casa ~.: que: nem sempre encontro pondcraçào par:1 apoiar t:ssa
tranqüilidadc. Fico pois, edificado com as palavras de V. b• c

volto uo tema inicial do seu discurso par;:~ fazer rc!\:rCncÜ1 u um
ponto que talvez mereça uma obscrvaçrw, c que é o seguinte: V. Ex•
tem toda a razão quando identifica erros, ou deficiências nas nossas

o Gtwcrno scri:1 compensado com a

diminu1~·~u

das impllrlaí;úcs de

petróleo.

O Sr- José Uns (ARENA- CE)- f: um circulo vicin,;o.
O SR, EVELASIO VIEIR,\ (MDil- SC)- Sr. l're>~dcntc c
Srs. Senadores, nós estumos numa gucrru no coiJlbatc ;'t inllac;fw. Se
bem que, a nosso entendimento, o problema mais grave do Brasil é a
dívida externa, é a dívida interna. Se nós dcsej:tmos diminuir os altos
custos dos produtos, neste País, nós temos que partir pam uma rr.:formulação estrutural c uma das medidas que preconizamos para reduzir os custos, é o sistema de comercializaçàn. Dai a razão de voltarmos, mais uma vez, à tribuna desta Casa, para enfocar, para chamar
a atenção do Governo para a necessidade urgente de criarmos um
verdadeiro sistema de comercialização neste Pais. (Muito b•·m!
Palmas.)

estruturas, sejam de produçrio, de transporte, ou mesmo de decisões
para melhorar o estado de coisas do Pais. Em seguida V. Ex• se referiu ao problema da utilização dos tra~sportes Iluvial e de cabotagem. Mas, há, realmente, questões muito si:rias nesse ponto, ques·
tões ligadas ao nosso próprio estágio de desenvolvimento. O subdesenvolvimento é: uma doença grave, uma doença cujas características
principais são a pobreza crônica, a falta de recursos, a deficiência da
educação, de saúde e a própria falta de condições para encontrar
soluções para os problemas, o que i: mais grave. Mas estamos fazendo um grande esforço para melhorar. Não vamos melhorar de uma
hora para outra, mas i: fundamental que esse esforço seja feito do
modo mais racional possível, como diz V. Ex• com a melhor boa
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE
vontade e com o apoio das lideranças do Pais. O transporte nuvial
LINS NA SESSÃO DE 7-5-79 E QUE, ENTREGUE À REno Amazonas, por exemplo, parece, à primeira vista, coisa fácil r:
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSideal. Temos amplas vias navegáveis no interior, que não estão
TERIORMENTE:
sendo aproveitadas. Observe-se porém que já houve uma época em
O SR. JOSE LINS (ARENA - CE. Para encaminhar a vota
que prevalecia o slogan de que governar era abrir estradas, cm que
esta simples frase representava quase um programa de Governo. ção.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero congratular-me com o Senador Lourival Baptista, pelo
Então construímos quilómetros e mais quilômetros de ferrovias em
áreas aonde havia cargas suficientes para mantê-las. E o resultado é pedido de transcrição do discurso do Senhor Presidente da Repúque, quando pensávamos que a ferrovia geraria a carga, a falta de blica, pronunciado no dia I• de maio. Congratulo-me, também, com
carga é que desatualizou a ferrovia. Não havia nada a transportar. O o representante da Paraíba, o nobre Senador Humberto Lucena,
fato i: que, quando a carga chegou, essas ferrovias estavam totalmen- pela análise que fez da Mensagem, salientando o sentido de ajusta·
te obsoletas, criando sérios problemas, funcionando como cabides menta que ela encerra, dos objetivos fundamentais do desenvolvimento nacional para melhor atender às necessidades das classes mais
de emprego e causando mais dificuldades que benefícios.
desfavorecidas. Faz S. Ex• uma apreciação sobre a idéia de unificaHá exemplo disso na própria Amazônia: a Estrada de Ferro Be- ção do salário mínimo, meta que vem sendo perseguida pelo Goverlém-Bragança. Um sistema de transporte no Rio Amazonas, que no já há alguns anos e que continuará sendo buscada. Comenta tamnão i: barato, evidentemente vai depender da existência de carga. E é bém a intenção do Presidente da República de aprimorar a Consoo tal ciclo vicioso, do qual temos que sair aos poucos. Há também o lidação das Leis do Trabalho. O Senador Humberto Lucena preproblema do deslocamento aparentemente desnecessário dos insu- feriria, segundo disse, quc o Projeto da Consolidação tivesse sido
mos e dos produtos acabados como bem citou V. Ex•, referindo-se encaminhado dirctamentc ao Congresso, imaginando que a :iUgcslào
ao algodão do N ardeste, que emigra para o Sul, e ali processado da Presidência da República, de abrir antes disso um debate amplo.
para voltar sob forma de produtos acabados. O problema acontece mesmo fora do Congresso, seria uma medida apenas de caráter prodentro do próprio Nordeste, até com a farinha de mandioca que não telatório. Estou certo de que esse não í; o objetivo. O objetivo vertemos condições de manter estocada; vendemo-la para fora e precisa- dadeiro é decerto, o de permitir uma análise mais ampla daquela lemos comprar depois, importanto-a do Maranhão ou do Pará. Mas gislação por todos aqueles brasileiros que possam contribuir para
as coisas melhoram aos poucos. Recentemente, o Governo apoiou melhorá-la sem prejuízo, é claro, da contribuição que o Congresso
um programa, segundo o qual o parque de processamento de fios de Nacional certamente trará a essa matéria tão importante para o traalgodão, ou melhor, a indústria de tecidos de algodão, do Brasil balhador brasileiro.
deveria ser deslocada para o Nordeste, onde há bom produto e mãoApós as apreciações do Senador Humberto Lucena, Sr. Prede-obra barata. Posso dizer a V. Ex• que muitos homens de negócio sidente, houve também quem não quisesse ver na fala do Presidente
da melhor qualidade, do melhor teor, do Rio Grande do Sul, da República, a grande mensag~m de apelo ao ajustamento constanParaná, Santa Catarina e de São Paulo, têm se deslocado para se uni- te dos padrões do nosso desenvolvimento, ao bem-estar da família
rem a empresas nordestinas, levando seus recursos e seu know lww, brasileira. Ao contrário, houve quem quisesse ali encontrar apenas
com apoio do Governo, ajudando assim a desenvolver aquela burla e contradições,
Região. Isso mostra que, realmente, há um esforço na busca de soluCritica-se a sugestão do Presidente sobre o setor financeiro, e
ções para os nossos problemas, Vejo que eles preocupam a V. Ex•, sua advertência sobre os custos do dinheiro. Criticam-se as mudanmas vejo também que a sua contribuição de hoje i: excepcionalmente ças sugeridas na área da produção, quando sabemos que ao mesmo
importante efeliz. Muito obrigado a V. Ex•
tempo em que o desenvolvimento nacional favorece - como vem
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu ficaria, ocorrendo hú anos - a renda do consumidor, podemos ajustar a
apenas, na navegação de cabotagem. Não tanto o i: problemu de produçüo, seus custos c especificações com o objetivo de queimar
etapas na satísfaçiio de suas necessidndes, fabricando produtos de
r<:cursos, veja V. Ex• que nós tivemos recursos ...
boa qualidade, a preços mais baixos. Critica-se o discurso por
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Não me referi a recursos, ·sugerir maior esforço para a produção de alimento mais abundante,
mas sim cargas. Cargas para garantir um mínimo de economi~idade objetivnndo melhores condições de vida para o povo c sup<rundo as
dinculdndes criadas pelas crises decorrentes de secas, de tnundaçõcs
purn que não se repita o que aconteceu com as rcdcJ ferroviárias.
e de outros fcnômt::nos naturais.
Vêem-se, inconccbivelml'Ote, burlí! quunclo o Presidente pede: u
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Não, haveria
carga e dependeria de o Governo coordenar, de o Governo dar esti-' confiança c a ajuda do povo. Por quê? Niio sc.ria nnturul qu(: '-'111
mulas, prêmios a essas 1:mpr~:sas para que elas dessem prioridade uo homem que, por meses, visitou todo o Elrusil, quando candidato,
transporte de cabotagem, ao transporte fcrrovi{lrio, porque com isso sondou as nccessidaUcs de todo o :leu povo, vil'SSC mais unw vct,
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através dc:~sc discurso, diLcr das !-tUas intenções de bcm :-.cn·ir ti P{ttria, de bem ~ervir il família br~lhilcira? Sr. Pre:-.idc:nte o dis~urso é
umu mensagem nova c: cheia de esperanças.
Portanto, os meus parabéns ao Congresso pela suu ins~riçào
nns t\nílis desta Cu:ti.l.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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nível, a uma grutilicaçào mensul de Produtividade, limitad;t ao teta
de 30't0 (trinta por cento) do montante do sul:lrio·base mensal com a
Representação correspondente,

ATO DA COMISSÃO DIRETORA I"• 21, DE 1979

Parágrafo único. Aos servidores, nus condições de!'ile artigo,
não se aplicará a vantagem Prêmio de Produtividade, de que trata o
Capítulo II do Título IV do Regulamento do CEGRAF, baixado
com o Ato da Comissilo Diretora n' 10, de 1979.

Dispõe sobre o estruturuciio do Grupo·Dircciio c Asscssornmento Superiores do Quudro de Empre~os em Comissão
do Centro Gráfico do Senndo Federnl - CEGRAF, e dú
outras providências.

Art. 49 Ficam vedadas quaisquer vinculações entre a situacii.o
dos empregos cm comissão, de que trata este Ato, c a de outros integrantes da estrutura de órgãos da administração pública, di reta ou
indireta, bem assim de instituições privadas,

A Comissão Diretora, no uso da competência que lhe confere o
Regimento Interno do Senado Federal, resolve:
Art. I Y Os empregos cm comissão, que comprt:endam funções
de dircção c assessoramento superiores, integrantes do Plano de
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF. instituído pdo Ato n• I, de 1979, do seu Conselho de Supcrvisilo. na
forma autorizada pelo Regulamento baixado com o Ato no 10, de
1979, da Comissão Diretora, passam a ter os seguintes níveis de salário-base:

Ari. 5• Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação,
com efeito a partir de i' de março de 1979.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrúrio c, em espc·
cial, o item II do art. 135 do Regulamento aprovado pelo Alo da Co·
missão Diretora n' IO, de 1979.
Sala da Comissão Diretora, 8 de maio de 1979.- Luiz VianaNilo Coelho - Dinarte Mariz - Gabriel Hermes - Lourival Bap·
tista- Gastão Müller- Alexandre Costa.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS

~hei

SF-DAS
SF·DAS

ATA DA DUOCENTf:SIMA-QUADRAGf:SIMA·NONA
REUNIÃO ORDINÃRIA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE
1979

Ãs dczessete horas do dia vinte e quatro de abril de mil nove·
centos c setenta e nove, presentes os :Senhores Senadores Cunha
Lima e Deputados Raul Bernardo, Furtado Leite, Dario T&varcs.
Aldo Fagundes, Divaldo Suruagy c Maurício Fruct, e mais o "nhor
Vice-Presidente Senador Dirceu Cardoso, sob a presidência do
Parágrafo único. Aos níveis referidos neste artigo corres· senhor Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho Delipenderão os seguintes valores de salârio-basc e de Representação berativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de
mensais:
tratar assuntos diversos. Lida c aprovada a Ata da reunião anterior,
o senhor Presidente diz da conveniência, cm seu julgamento, de: s~ di·
versificar a aplieaçilo dos recursos do Instituto, entendendo que,
S•lirio·bue mensal
Repre!oenlll~iio mcn~ul
entre as várias modalidades, a aquisição de bens imóvds é das mais
eficazes, e seguindo essa linha de l'aciocínio, recebeu, para est'udos
preliminares, algumas propostas para aquisição de imóvt:is, que
Cri 4l,,OR,OO
SS':f.
Cr$ 4~.697,00
SO%
apresenta ao Conselho Deliberativo. - Os senhores Conselheiros,
apóiam plenamente a intenção do senhor Presidente, ficando esta·
CrS .U.6SO,OO
bclecido que, posteriormente, seja designada uma comissão p3rJ o
C.rS 27.627,00
estudo das propostas j:i apresentadas. -A seguir, é relatado u processo do Sr. Lys:incas Dias Maciel, que solicita pagamento das di·
ferenças de contribuições nos termos da Lei n• 6.497/71. rcl:otado
Art. 2• O Grupo-Direçilo c Asscssorumento Superiores favoravelmente na reunião anterior, e que se encontrava com vistu
DAS-100- composto pelos empregos referidos no urtigo anterior, concedida ao senhor Conselheiro Senador Passos Pôrto, devolvido
st:rú constituído pdus Categorias Direção Superior e Assessora· com voto de apoiumento ao parecer do relator.- Não havendo dimenta Supt:rior, designadas. respectivamente, pelos Códigos SF- vergência, o pedido é aprovado por unanimidade. Ern continuaci'to,
DAS-101 c SF-DAS-102, distribuídos os empregos delas integrantes i: relatado o processo do Senhor Francisco Ernando Ucho<~ Lima.
pela seguinte escala de níveis:
solicitando devolução de contribuições feitas compulsoriumente,
quando no exercício do mandato de Senador, com parecer pelo indeferimento, tambi:m aprovado por unanimidade. - Prosseguindo.
nlrcçilo Sup~:rior
~~·
A!IWMourumcnlo
:'\~
o senhor Presidente apresenta aos senhores Consdheiros o Ti:cnil.:o
SF-DAS·tnl
f.rnl•tt:RU~
Superiur·SF-r>AS-111:
Empn·~~~~
Atuuriul Dr. Edison Malinowiski, do Rio Grande do Sul, que farit o
levantamento atuarial do IPC, conforme jú autorizado pelo ConDirctor E)(c:CutiVl)
01
sdho Deliberativo,- O Dr. Edison Malinowiski, após ouvir as con·
Dirctnr de Divis:Hl
02
siderações dos senhores Conselheiros sobre o que o Instituto
pretende com esse levantamento técnico, truça as din:trizes búsica!<t
()~
t\ ~~C:~\\}f
do trabalho que irá executar. Nuda mais havendo a tr~1t~1r, üs dczoito
A,:,c:~\ilr
0)
horus c quarenta minutos é encerrada a reunião. E. para constar cu,
Zélia da Silva Oliveira sccrctúria, lavrei a presente Ata que, Uepoi..,
Art. J<J Os ocupantes de cmprl~~·.m cm comissão, de que trata u de lida c apnwada, scrú assinada pelo senhor Pre:-.illcntc.
rrcsentc ,\•n, farão jus, alôm da retribuiçi'10 própria ao rc:-.pcctho
As.: Dcput~tdo Bcnlo Gonçalves Fillw- Prcsidcnlt..',
SF-DAS
SF·DAS ...................... .
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MDB
1, Ortlllll Quárcio
2. Evolosia Vieira

1. Evandro Corr•iro
2. Humbor1o Lucena

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

Titularos

Suplcmto1

I, Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Podrouion
-4, Affonw Camargo

1. Pouo1 POrto
2. Lamento Junior
3. Alberto Silvo

3. Lozaro Barbara

Aui&tontol 56nlo Andrade Poi11olo - Ramal 307
Reuni6111 QuinloJ·feiros, eh 9130 haro1
Locol 1 Sola "Ruy Barbosa"- Ant1110 11- Ramai1 621 o 716

MOS
I, Evondra Carreira
2. lozaro Barbosa
3. Orestes Querela

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES

EOBRAS PÚBLICAS -(CT)
(7 membro•)

1. leite Choves
2. Agenor Mario

COMPOSIÇÃO
Ani1tenle1 Ronoldo Pochxo de OliVtlira - Ramal 306
Reuni6c!s1 Terçol•feiros, Ól I0100 horas
Local; Sala "Ruy Barbo1a"- Ano•o 11- Romoi1 621 e 716

Pr11idente1 Benedito Ferreiro
Vice·Presidenle1 Vicente Vuolo

ComiuOol ·rompororial
Chofo1 Ruth do Souza Castro
Locol1 Ano11o l i - Térreo
Tolefono1 225·8.50.5 - Ramal 303
I) Comiuóol Temporários poro Projetas do Congreno No·
cionol
2)' Comiuõ01 Tempororios poro Apredaçóo de Veta1
3) Comiu6es Especiais o do lnquárilo, o
.C) ComiuOo Milta do Projeta do Lei Orçamorllorio (ort. 90
do Regimenta Comum).
.
Aui1tenhli do CominOes1 Haroldo Pereira Fernande1 - Ro·
mal 674; Aliou de Oliveira- Ramal674; Cleido Mario 3. F.
Cruz- Ramal598; Mouro Lopo1 de So- Ramal310; lnilo
leivo1 forro Costa- Ramal :11-4.
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SENADO FEDERAL
SUMÃRIO
I - ATA DA 62• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1979
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- ~lensogens do Senhor Presidente da Republica

Dt! agradecimento de comunicação:
- N° 65/79 (n' 119f79, na origem), relativa à aprovaçiio das
mutêrias constantes das Mensagens nvs 71j7"d: c 31.19. 25, :!K.16.
30: 37 c 43/79 (n°s 109/78,45,43, 17, 42, 29, 44,66 c 75j79, na
ongcm), rcspt:Cl!vamcntc.

Resti!Uindo autô~-:rafos de projetos dt•lei sancionados:
-No 66/79 (n' 114/79, na origem), rdati\:1 ao Projcw de
Lei da Câmara n' 116/78 (n' 1.899f76, na Casa de origem), que
dú nova rcdaçào ao parâgrafo único do art. 12 da Lei n' 3.S07, de
26 de agosto de 1960 (lei Orgânica da Providência Social!.
(Projeto que se transformou na Lei no 6.636, de S-5-79);
- N• 67 j79 (n' 117/79, na origem), relativa ao Projeto de
Lei da Cúmara n' 11)/78 (n' 3.319/77. na Casa de origem). que
introduz alteração na Lei no 91, de 2X Je agosto de 1935. que
determina regras pdas quais sUo as sociedades di!d~1radas de uti~
Iidade p(tbliea. (Projeto que se transformou na Lei no 6.639, de S5-79):
- N'' 6Hf79 (n'' 118/79, na origem). relativa ao Projeto de
Lei da Cümara n1' 122/77 (n' 1.912(74, na Casa de origem), que
altera a n:daçào da alínea d do incis~.1 I i.Jo artigo .tO da Lei n"
5.250, dr.: 9 dl! fr.:vcrciro de 1967, I.JUC regula a libl!rdadc da mani~
f(,:staç~o do pcnsamr.:nto c da informaç~o. (Projeto que se trans~
ft>rlllOll na Lei n' 6.640, de H-5-79): c
- N• 69 j79 (n'' I::!Oj79, na origem). rclati"' ao Projeto de
Lei da C:imara n'' 14~/78 (n' 5.726/78, na Casa de origem), 411c
cria cargos cm comissão c li.xa valores de vcncimr:ntos Uo GrupoDin:çoio t: Asscssoramcnto Superiores !.lo Qua!.lro Permanente U~1
Sc-:rctaria do Trihun;d Regional do Trabalho d:~ 9• Rc~i~o. c dú
llUira:-. rrovidêndas. (Projeto que se transformou 11~1 Lei n'·' 6.6·11.
dL:

~-5· 71)).

1.2.2 - Pareceres
R~feremes às

seguintes mathias:

-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 3Hj72-Complomentnr, que exclui das inelegibilidades os casos de simples
denúncia, modificando a alínea n, do inciso I, do art. Jo, da Lei
Compltmentar n' 5, de 29 de abril de 1970. (Redaçào do vencido.
para o turno supltmentar).
-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 11Hj74. que
define os crimes de responsabilidade do Governador c dos Sccr~túrio:; do Governo do Distrito Ft:dr.m.ll, c dú outras providências. (Rcdaçào do vencido, para o turno supkmcnt;tr).
- Projeto de Decreto Legislativo n' 6j7H (n'' I~ I f7o, na
Cimara dos Dcpuwdos), qu~: aprova o~ tt:xtos dos Protoc'ol0~
:\didon:.ds 11 1\ I,:!, 3 c4, quc: modilicam a Convt!nç~o par<.l Uni !i·
.:aç~o dt! Cc.:rtas R~:gras Rt!latiV<IS ao Transporte Aêrco lntt:rnacional, concluída em Varsóvia, a !~ de outubrq de: !92lJ. c
emt:ndada pt:lo Protocolo celebrado na Hai<l, r.:m ~S de sctt:mbro
dr.: 1955, com as rc.:scrvas constantes do artigo X do Protm:olo nu
2, do artigo XI,~ 1°, alínea b, do Protocolo no 3 c do artigo XXI.
~ 111, alinc:a h, do Protocolo n~' 4. ( Rt:daç~o fina!).
- Pr0j~:to de Dccrt:to Lc:gishuivo n'' 16/78 (n\' IJlJj7S, na
c:mwra dos Dc.:put:ldOs), que aprova o texto da RcCllllJC!lJaç~o
n'.' 120 sobn.: Higient! no Comêrcio t! nos Esi::ritórios. adotad:1 pt:l:l
Confcrõneia lntern:tcional do Trabalho. cm·~ de julho de 1%4,
cm sua 4S~ Scsstw. n:alizada t:m Gt:ncbra. (Rcr.laç~o linal).
1.2.3 - Comunicucilo du Presidênciu
- Convoç.:u,·Ju dt: sc:ss~o t:xtraordinária ~~ n:alizar-st:
IHhora!i c 30 minutos, com Ordt:m do Diu qut: designa.

hoj~..·,

ús

1.2.4- Comunicuçiio du l.idcrunçu do ~IDB

-De substituição de mt:mbro cm
Congrc:sso Nacionul.

Comiss~IO

Mistn do

1.2.5 - lcituru de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 10ij79, de autoria do Sr.
Senador Nelson C:1rnciro, quc introduz altcraçôr.:s na Lt:i n•:
5.107, de 13 de sctcmhro dt: 1966, que instituiu ll Fundll dt.:
Ci.1rantia dlllcmpü de Scrviçu.
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-Projeto de Lei do Senado n1~ 102j79, th.: autnria dll Sr,
Senador Orestes Quércia, que ~1crescenta dispositivo ü Con~oli
daç~o das Leis elo Traballw.
-Projeto ele Lei do Senado n• 103/79, de autoria do Sr.
Senador Orestes Quércia, qut: introduz modilicm;ôcs na Lci 11'·'
5.107, de 13 de setembro de 1966, que trata do Fund,, de
Garantia do Tempo de Serviço.
-Projeto de Lei do Senado n•' 104j79, de autoria do Sr.
Senador Amaral Furlan, que altera o§ I•• do art. 22 da Lei n''
4, 740, de IS de julho de 1965, permitindo a organiwçiio parti·
dúria no Distrito Federal.
- Projeto de Lei do Senado n• 10Sj79, de autoria do Sr.
Senador Amarai Furlan, que define conseqücncias do conou·
binato.

1.2.6- Requerimento
-No 134/79, de dcsarquivamcnto de projeto de lei do
Senado que especifica.
1.2.7- Discursos do Expediente

SENA DOR ORESTES QUERCIA -Solicitando da Prcsi·
dência, esclarcdmt:ntos sobre informações rcqueridas cm scssf1o
untcrior, rderentes uo número de: Comissôe:-. Parl:~mcntarcs de:
Inquérito que: poderão ser constituídas c ;1 concomitúnci<~ dc seu
funcionumcnto. Rc:querimt:nto a sc::r cnc;1minh~uJo all Ministérill
d;1 Justiça, solicitando a investigação de casos dc dcsaparccimento dt: pcssoas dt:tidas pda Policia de St:gurança.
SENADOR ALOYSIO C//AVES- Justilic~ndo projeto de
lei do Senado que encaminha it Mesa. alterando o inciso li do
artigo 134 do Código Civil Brasileiro. Defesa da inclusõo d"
cidade de Belém, como "porta de entrada", nos estudos ora cm
elaboração pela EM BRA TUR, visando redirccionar o turismo in·
tt:rnacionul e nacional em favor do Norte: e Nordeste.
SEN,fDOR GAST,lo MDLLER - Lamentando que da
visita n:alizada pelo Sr. Ministro da Prcvid~ncia t: Assistência
Social ao Estado do Mato Gro~<o, não tenha sido dada cicncia ;,
Bancada da ARENA daquele Estado no Senado. Ausência de rc·
prescntante do Estado de Mato Grosso na Comissõo Parla·
mentar de: Inquérito, que apura a dcvastaçi1o da norcsta
amazónica c suas implicações. Aplausos ao Sr. Ministro dos
Transportes pelo anúncio dt: !Jrograma com vistas à navegação
nuvial cm rios do Brasil Central. Apelo ao Sr. Ministro dos
Transportes em favor da realização de obms essenciais ao
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Observações sobre
a ação das multinacionais na área da pesquisa c lavra de
diamantes no Pais.

l.J-ORDEMDODIA
- Rr:curso intcrro~w pelo Sr. Senador Dirceu C:tnlo~o ii dt:ci~;lo da Prcsidência u.ue intlcll:riu o Rcqucrirnento s;'n\', de: I97X.
de su;t ;tutoria, solicitando infornHtÇlics ao Podcr Lxc~utivo. atincntcs ~~ imóvcb do sistcma financeiro da hahitaçrio Oll de hipntcca. Rcjcitudo, após usarem da palavra os Srs. Senadores Dirccu
Cardoso c Moacyr Dali a. Ao Arquivo.
- Roqucrimento n'' 94(79, de autoria do Sr. Senador ~l:turo
Bcncvidcs, solidtando o dcsarquivamcnto do Projeto dc Lei do
Senado nY 62/77. de sua autoria, que dispõe sobre a contagem cm
favor dos segurados do INPS do tempo de serviço público
estadual c municipal. Aprovado, após usar da palavra o Sr.
Senador Mauro Benevidcs.
-Projeto de Lei da Câmara n• 14(7H (n 1' I .266-C/73, na
C:~sa d~: origem), que: dispõe sobre a sistcmatizaçtlo da lcgislnçào
cm vigor, na forma que indica, c dá outras providências.
Discussão encerrada, após usnrt:m da ralavru os Srs. Senadores
Leite Chaves c Moacyr Dali:~, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n•• 15/7X (n'' 2.530(76, na Casa
dc origem), que altcr~t n Plano Nacional de: Viaçfto, incluindo
trecho rodovi[lrio na BR-497, c dú llUtras providéndas. Di ... cuss:ln
cnccrrudu, ficando a votação adiada ror falta de quorum.
-Projeto de Lt:! da Cümara n~' 66)7X tn~' 1.5X2j75. n~1 Ca~a
de origem), que altera a rcdaçàíl do art. 353 da Consolid:1çiio d:ts
Leis do Trabulhu, aprov;td<t pelo Dcr.:n.:to-lci n!' 5.452, de I" 1.k·
maio de I!J43. Di!'icus~iio cnccrradu, licando a votaçftu adiada ror
falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n•• 41(7Y. de autoria do Sr.
S:.:nador Orestes Quêrcia, que assegura a livre negociação colctiva
entre t:ntidadc:s sindicais de c:mprc:gadorcs c de cmprcgadm c
revoga disposição da Consolidação das Leis do Trabalho. (Apre·
ciaçào preliminar da juridicidadc). Discus!'!íio cnc:crrudu, licando a
votação adiada por falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENA DOR EVELlSIO VIEIRA - Consideruç<ics rci'c·
rentes uo projeto Carajús face u connitos de opiniões, vciculadas
nu 1m preMa, a respeito do reinício das obras de sua implantnçfw.

1.2.9- Comunicaçiio da Lideruuçn do MDD nu C'tinlllrn do'
Deputados

SENADOR LiZARO BARBOZA -Justificando projeto
de lei que encaminhará it Mesa, dispondo sobre rcduçüo d:t idade
limite do trabalhador rural para fins de aposentadoria.
SENADOR HUMBERTO I.UCENA -Projeto de lei. cm
tramitação na Cámara dos Deputados, que institui a Fundaç[to
Universidade Federal de Campina Grande-PB.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Aprovação, pelo
Senado Federal, da indicação do nome do Sr. Joiio Batista
Pinheiro pura exercer u função de Embaixador do Brasil junto i1
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Situação allitiva cm
que se encontram moradores da praia de Trindade, no Município
de Parati-RJ, face a pressões que estariam sofrendo por cm·
presa imobiliúriu intc:ressuda nuquda área.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Açào din:'tmica c
objctiva desenvolvida pelo Sr. José Carlos Freire u frente do
DASP, com vistil it solução de p10blemas que afctttm o serviço
público.
SEN,IDOR I/ENRIQUE DE Ltl ROCQUE- bco(ha do
Embaixador Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro pura Ministro das
Relações Exteriores.

-De substitui\'ào de membro cm Comiss~o Mistu do Con·
gresso Nacional.

I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO XI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Encaminhando it
Mesa, requerimento de informações ao Ministé:rio da Previdência
e Assistência Social.
1.2.8- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n' I06/79, de autoria do Sr.
Senador Aloysio Chaves, que altera o artigo 134, inciso 11, do
Código Civil Brasileiro.
Projeto de Lei do Senado n• 107/79, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que cstubclccc que a atualizaçito de
tributos ni'lo poderú exceder o índice oficial da correçào monetária.
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2- AT,\ DA 63• SESSAO, E.\19DE :\I AIO llf. 1'17'1
2.1- ABERTURA

l~.n

..:t:r a fun~<-Hl de Emh:li.\ador do Brasil juntL> :1 Comunidade Jas
Baamas. ,.\ prcciado cm .ltcssiio "lccrcla.

2.2- EXPEDIENTE

2.4- DESIGNAÇiiO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.

2.2.1 - Lcituru de proje111

3- DISCURSOS PRO:"'UNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
- Do Sr. Senador Leitc Chaves, proferido na scssão de 8-579.
-Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na sessão de 8-579,
-Do Sr. Senador Luiz Cavalcante, proferido na sessão dc
30-3-79,

-Projeto de Lei do Senado n• 10Hf79-Complcmentar, de
autoriu do Sr. Senador Lázaro Barhoza, que allera o urt. 41! da
Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971, que instituiu o
Programa de Assistência uo Trabalhador Rural, c dá outras providências.

2.2.2 - Requerimento
- N• 135/79, de urgi:ncia para o Projeto de Lei do Senado
n• 92/79, que modir,ca disposições da Lei n• 5.6H2, de 21 de julho
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicas), alterada pela Lei no
6.217, de 30 de junho de 1975.

4- ATO DO PRESIDENTE

- N• 12, dc 1979.

5- INSTITUTO DE PREVIDJ::NCIA DOS CONGRESSISTAS

2.3 -ORDEM DO DIA

- Resolução n' 64, de 1979.

P:m.:cer da Comissão de Relações Exterion:s sobre a Mensagem n• 57 f79 (n' I02/79, na origem), pela qual o Senhor
Presidcntc da República submete à dcliberação do Senado a
escolha do Sr. Armindo Branco Mendes Cadaxa, Embaixador do
Brasil junto ao Governo da Jamaica. para cumulativamente. exer-

6 -MESA DIRETORA

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES

ATA DA 62~ SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GABRIEL HERMES
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Raimundo Parente Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa Henrique de Ln Rocquc- Bernardino Viana- Helvídio NunesAlmir Pinto- Mauro Bcncvides- Agcnor Maria- Jessó FreireCunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Marcos
Freire- Nilo Coelho- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu
Cardoso - Moacyr Dalla- Amaral Furlan - Orestes Quórcia Henrique Santillo - Lázaro Barboza- Gastilo MUller - Mendes
Canalc- Pedro Pedrossian- Saldanha Dcrzi- AITonso Camargo
-José Richu- Leite Chaves- Evdásin Vicir<l- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Codho) -

A lista de presença

acusa o compan:cimcnto dt: 34 Srs. Senadon:s. Havendo número

regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. \1'-Scl.·rct<lrio procedcni ~leitura do Expediente.
E/idoost•gflitllt'

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO I'RESIDENTE DA REI'0DLICA
De ugrndl•cimcnto de cnmunicuçüo:
N• 65/79 (n'' 119/7'1, nu origem), de K do corrente, relutiva i1
aprova~.;rio U;ts matérias constantes das Mensagens nv., 07 J j7H, c J I,
29, 25, 2K, "6, 30, .17 e 4.1, de 1979 tn•s 109/7X. 45, 4), 17, 4i, 29, 44,
hh c 75j7lJ, na Presidência da HcrUhlh:a, rcspcctivamc.:ntc).

;::r""'""'"

.-'

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei Sancionados:
N• 66/79 (n' 114/79, na origem), de 8 do corrente, relativu ao
Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1978 (n' 1.899/76, na Casa de
origem), que dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lci Orgânica da Previdência
Social), (Projeto que se transformou na Lei n• 6.636, de S de maio
de 1979);
N• 67 f79 (n' 117f79, na origem), dc 8 do corrente, rdativa ao
Projeto de Lei da Câmara n• 113, de 1978 (n' 3.319/77, na Casa de
origem), que introduz alteração na Lei n• 91, de 28 de agosto dc
1935, que determina regras pdas quais são ;1s sociedades declaradas
de utilidade pública. (Projeto que se transformou na Lei no 6.639, de
Hde maio de 1979):
N• 68/79 (n' IIH/79, na origem), de 8 do corrente, relativa ao
Projeto de Lei da Câmara n• 122, de 1977 (n' 1.912/74, na Casa de
origem), que altera a redaçiio da alínea d do iniciso I do Artigo 40 da
Lei n• 5.250, de 9 de li:verciro d• 1967, que regula a liberdade da
manifestação do pensamento c da informação. (Projeto que se
transformou na Lei n• 6.640, de 8 de maio de 1979):
N• 69/79 (n'' 120/79, na origem), de H do corrente, relativa ao
Projeto dc Lei da Gomara n• 142, de 197H (n' 5.726j7H, na Casa de
origem), que cria cargos cm comissão c lha valores de vencimentos
do Grupo-Dirr:~·río c Assessorammto Superiores do ~1uadro Per·
mancntc d~1 Secretaria do Tribunal Regionnl do Trahulho Ua 9•
Regif1o c di1 outras providl:nciiiS. (Projeto que se transformou na Lei
n'' 6.641, de Hde maio de 1979).

Jli,\RIO DO ('();'\,( ;n FSSC) :\A('IC >:S ·\1.1 S\·~lwll l

PARECERES
I'ARECER :'>/'' 15~. llE 1979
Ou Comissão de Rcda\'ÍIO
lh•dac:io do l·cncido, purn o turno suplementar, dn ~uh!'l~
tilulivo ao Projeto de Lei do Senado no 3H, de 1972Complementar.
Rcluwr: Scnudor Dirceu Cardoso

:\ Comissfw :lpn:sc.:nt:l a rcdaçrlO do Vt:ncido, rara t1 turno ~urlt:
mt.:ntar, dn substitutivo ao Projeto de Lei do Sc.:nado n•.o JH. J~: l'J/2·
Ctllllpicmcntar, que c.:xdui das inelegibilidade~ os casos de simpk::-,
Jc..:nlm~.:ia. modificando 1.1 alínea n, do inciso I, do art. \1\ da Lei
Ctllnrlt.:mcntar nl' S. dc 29 de ahril dc \970.
Sala das Cllmissõcs, lJ de maio de l 979.- Adalberto Sena, Pn:si,lcnt~: - Dirceu Cardoso, Relator - :\·Iuriln Budur~í.

ANEXO AO P,\RECER N•• 154, DE 1979
Rcdaçào do l'encido, pura o turno suplcmcnlur, do !tillh~~
rituth·o uo Projeto de Lei do Scnudu 11 1.' JH, de 1972~
Complcmcnmr.

Substitua-st! o Projt!to pelo

s~guintc:

Altera a reduciio da lctrn ••n" do item I, du art. 111 , da
Lei Complementar n' 5, de 29 do :lhril de 19711.
Congr~sso Nacional decreta:
Art. 11·1 A letra n do item I, do an. I~!, da Lc:i Complt!mcntar
n" 5. de.: ::!9 Uc: abril de 1970, passa a ter a scguintc.: rcda~,:ào:

O

".-\ri. I''
1- ............................... ..
n) os que tenham sido coml~naUm por crime.: contra
~~ scgurí.lnça m1cional r.: a ordcm politi~:.t c social. ~~ cconomia pllpular. a l'é públi~a c a ndministr:1c;f1o públi<.:a ou o
patrimônio. ou pt:lo delito previsto no art. 22 deqa Ld, enquanto nftll reabilitados r~nalmente.''
Est~1 Ld entra em vigor na data de su~1 publicaçf1o.
Revogam-se as disposições cm contrúrio.

:\rt. :!\'

Art. J\'

rARECER N• 155, DE 1979
Da Comissiio de Redaçiio
Red:u;ào do vencido, puro o turno suplementur, do suh~
tilutivo ao Projeto de Lei do Senado n' liH, de 197~.

Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão aprcsenta a redução do vencido. para o turno suplementar. do substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1974,
que denne os cri mos de rosponsabilidade do Governador e dos Secrotários do Governo do Distrito Federal, e dú outras providências.
Sala das Comissões, 9 dc maio dc 1979.- Adalberto Sena, Presidente - Dirceu Cordoso, Relator - Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER No 155, DE 1979
Rcduçiio do vencido, puru o turno suplcmcnlur, do substitutivo au Projeto de l.ei do Senado n' li H, de 197~.

Substitua-se o [lrojcto pelo seguinte:
Define os crimes de rL•spnnsubllidudc do GO\'crnudor c
dos Sccrctlirios dn Governo do Distrito FL•dl•rnl, c dá nutrus
provitlêncius.
O Cnngr~sso Nacional decreta:
t\rt. Iv São crinws de rcsponsabilidad~ do Gov~rnador do Dis·

trito

-'

l:~ucral

ou

tl~

scus

S~~:rctúrios,

quando por clc.:s praticados, os

ddillidt~:-o

na l.t:i n'' I.IJ7'l, de.: lo de.: abril

d~

\950, ou :tinda qu:tnUu

~i1npl~~mcntc.: tcntaLio~.

:\ri. ~·.o i: !';u.:ult;ILitl .:1 lJLl;l]qucr 1.:idad;ln dcnum:inr o Gm· . .:nwdtH ou Sccn:túritl Jo Ciovcrno do Distrito Federal pcrantt.: o Scnadn

l:cdcr<.tl.
Art. J••

Rc~chida

pelo Presidente do Senado Federal, a dcnllnacompanhadu dOS elementos que a comprovem. ou
da dedarac;f1n de impossihilidadc de aprcsentú-los, mas com a indi...:ac;ihl dn h11.:al cm qu~ possam sc-r encontrados, serú remetida r1 Co·
missfto dc Constituh;;lo c Justjç~l c üs qu~ dcvum ~xaminur-lhc o
ml:rito, dt:pnis du que o Senado pcdcral, por maioria absoluta, podcrú Jc..:rctar a prncedl:nda da acusação c a conseqUente suspcnsün do
(/ovcrnadm dc stws funções.
~ia, dcvidament~

:\rt. -t•.' De!.:~ arada a proccJl:nda da acusação c suspcnsr1o do
Ciovl!rnador, ;t Cornissrw Especial. constituid:.t por 5 (cin~.:o) SeJwdorl!s c.: 5 ("·in..:o) Desembargadores do Tribunal de.: Justiça. prcsidid;1
pelo Presid~ntc do Trihunal de Justiç~l do Distrito Fedcr~d. no prazo
irnprorrogúvd de 9U (nov~nla) dias, concluirú pela cond~naçfto, ou
n;'to, do Governador ;I perda do c~rgo, com innbilitaçfw até 5 (cinco)
anos par:t o c.:.xercicio de qualquer funçfto politica, s~m prl!juizo da
;tÇ~IO da jUSlÍÇí.l COIHUill.
:\rt. 5•.' O Govl!rnador do Distrito Fcdcrul c os Sccr~túrios do
Ciovcrno, nos crimes conexos com os daquele, respondc.:rrto, atê ~
(quatro) :.tnos apôs haverem dci.x~tdo o cargo, pelos mos que, consumados ou tl!ntados, a ld considt!rc crime de.: r~sponsnbilidadr.: praticaLhls no c.xcrcir.:i(l da funç1io pública.
~ I" Aplica-~c o disposto neste
traç~ul indin:ta do Distrito Federal.

artigo aos órgfws

d~t

adminis-

~ 2'.' \':1 hipótese do parúgr~tfo anterior. u dcnúncia, a acusac;fto
c o julg:.t~nc.:nto se farão de acordo com u norma do proci!SSo administratiVl1, pelo ôrgfll1 compctentl!.

Art. 6'·' A r~prcsl!ntac;fto do Tribunal di! Contas do Distrito Fcdcral, fundamentada no art. JS,~ 5v, da Lei nY 5.53H, de 22 di.! novr.:mhro de [IJ6S, implicará- dt:pOis de acciw pelo s~nado Fr.:dr.:r:.tl,
(luvida a Cumissàll do Distrito fr.:dcral- no encaminhamento do
pro~.:c.:sso, pc.:lo Podl!r Exl!cutivo, ao órgfto judiciúrio compt:ll!llt~.
p:tr:t a aç:w pc:nal cahive\.
Parúgr:tfo único.

A

açào prc:vista neste artigo obc:dccr.:rú tt nor-

ma Uo Código d~ Proc~sso Pcnul. assegurada ampla dcf~sa.

ArL 71·' Esta Lei l!ntru cm vigor na duta de sua publicaçrto.
Art. Híl Rcvogam-sc as disposições em contrário.

PARECER No 156, DE 1979
Da Comissão de Redaçilo
Redaçào final do Projeto de Lei da Cümara n' 50, de
1977 (n'2.621/76, na Casa de origem)
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução final do Projeto dc Lei da Câmara n' 50, de 1977 (n' 2.621/76, na Casa de origem), que acresccnta
parágrafo ao artigo 4' da Lei no 1.060, de 5 de feverciro de 1950, que
estabelece normas para u concessão de assistência judiciária aos
necessitados, esclarecendo que, dc acordo com o disposto no Decreto-lei n~' 926, de lO de outubro de: 1969, alterou u dr.:nominaçilo de
Curteiru Profissional para Cartdru de Trabalho e Previdência
Social, atendendo à recomendação du liderunçu da Maioria. li:ila cm
Plenário, nu scssi'lo ordináriu do diu 7 de maio do corrcnte uno.
Sulu dus Comissões, 9 de maio de 1979. -Adalberto Soaa, Prc·
si dente- Dirceu Cardoso, Relator- Murllo lladuró.

IJIA HJO UO CO~C;H ESSO :"<1,\CIO:'\iA 1./Scçiwlll

ANEXO AO PARECER N•l56, DE 1979
Rednçiio finnl do Projeto de Lei dn Cümnrn n• 511, de
1977 (n' 2.621, de 1976, na Cnsn de origem), 11ue ncrcscentn
purúgrnfo no nrt. 4• dn Lei n• 1.0611, de 5 de fevereiro de
1950, que estabelece normas para a concessiio de assistênciu
judiciúria aos necessitados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 4• da Lei n• 1.060, de 5 do fevereiro do 1950,
passa vigorar acrescido do seguinte parAgrafo:
"MI. 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! 3• A apresentação da Carteira do Trabalho c Prc·
vidéncia Social, devidamente legalizada, onde o Juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os atestados
exigidos nos!§ 1' e 2• deste artigo."

Art. 2o
Art. )Q

Esta Lei entra cm vigor na data da sua publicação.
Revogam-se as disposições cm contrário.
PARECER N• 157, DE 1979
Da Comissão de Redução

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 06,
d< 1978 (n' 121/78, na Câmara dos Deputados)
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto Legislativo no 06, de 1978 (no 121/78, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos dos Protocolos Adicionais nos. I, 2, 3 o 4, que
modificam a Convenção para Unificação de Cortas Regras Rolativas
ao Transporte Aóroo Internacional, concluída em Varsóvia a 12 de
outubro de 1929, e emendada poJo Protocolo colebrado cm Haia, cm
28 do setembro do 1955, com as reservas constantes do artigo X do
Protocolo n' 2, do artigo XI, parágrafo 1•, alínea b, do Protocolo n•
3 o do artigo XXI, parágrafo 1•, alínea b, do Protocolo n• 4, esclarecendo ter sido feita a alteração recomendada pela douta Comissão
do Relaçõos Exteriores.
Sala das Comissões, 9 de maio do 1979.- Adalberto S<na, Presidente- Direou Cardoso, Relator- Murllo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• !57, DE 1979
Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativa n• 06,
de 1978 (n•I21, de !978, na Câmara dos Deputados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I da Constituição, e ou,
, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

,DEI979

Aprova os textos dos Protocolos Adicionais nos, I, 2, 3 '
4, que modificam a Convonçào para Unificação de C<rtas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída
em Varsóvia a 12 de outubro de 1929, e emendada pelo
Protocolo celebrado em Haia em 28 de setembro de 1955,
com as reservas constantes do artigo X do Protocolo n'~~ 2, do

artigo XI, parágrafo 1•, allnea b, do Protocolo n• 3 e do
urtl~o XXI, parágrafo )o, alínea a, do Protocolo n• 4,
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' Ficam aprovados os textos dos Protocolos Adicionais
nvs. I, 2, 3 e 4, que modificam a Convenção pura Unificação de
Cortas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, conclufda em Varsóvia a 12 do outubro do 1929, e emendada pelo
Protocolo celebrado cm Haia cm 28 do setembro do 1955, com as
reservas constantes do artigo X do Protocolo n' 2, do urtigo XI,
parúgrafo Jv, oilinca b, do Protocolo nY 3 c do urtigo XXI, parúgrafo
]1', alinco1 u, do Protocolo nll4,
Art. ~~· Este Dcçrcto Legislativo entra cm vigor na data Ua sua
publicação.
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PARECER N• 158, DE 1979
Da Comissão de Redução
Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 26,
de 1978 (n' 139/78, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Adalberto Sena
A Comissão apresenta a redução final do Projeto do Decreto
Legislativo n' 26, de 1978 (n• 139f78, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Recomendação no 120 sobro Higiene no Co·
mércio e nos Escritórios, adotada pela Conferência Internacional do
Trabalho, em 8 de julho do 1964, em sua48• Sessão, realizada cm Genebra.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1979. - Dirceu Cardoso,
Presidente- Adalberto Sena, Relator- Murilo Badaró,
ANEXO AO PARECER No 158, DE 1979
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 26,
de 1978 (n' 139j78, na Câmara dos Deputados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I da Constituição, e eu,
, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1979

Aprova o texto da Recomendação no 120 sobre a Higiene
no Comércio e Escritórios, adotada pela Conferência Interna·
cional do Trabalho, em 8 de julho de 1964, em sua 411•
Sessão, realizada em Genebra.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• · !';aprovado o texto da Recomendação n• 120 sobre a
Higiene no Comércio e Escritórios, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho, em 8 de julho de 1964, em sua 48• Sessão, realizada em Genebra.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à
publicação.
Através da Mensagem n' 57, de 1979, de 25 do abril de 1979, o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sr. Armindo Branco Mendes Cadaxa, Embaixador do
Brasil junto ao Governo da Jamaica, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das
Bahamas.
Pura a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão ex·
traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I•-Secretário.
E lida a seguinte
Brnsíli~, 9 de maio de 1979.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum, tenho a
honra do comunicar a V. Ex•, para 'os devidos fins, que esta
Liderança deliberou propor a substituição do nobre Sr. Senador
Pedro Simon, pelo nobre Sr, Senador Itamar Franco, na Comissão
Mista do Congresso Nacional que durá parecer sobre a Proposta do
Emenda à Constituição no 34, de 1978 (CN), que "altera a redução
do§ 2o do artigo 13 e o artigo 41 da Constituição Federal c inclui o
urtigo 211 o seus parágrafos no Ato das Disposições Gerais c Transi·
tórius".
Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos dn mais
alta estima o distinta considoraçilo. - Orestes Quércin, Vicc-Uder
da Minoria, no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Será feita a substi·
tuição solicitada.
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li- <.Jc din:çUo- os Dirctórios Municipais, Rcgionab

A tmmitaç:io, no Congresso, da Ld Org<inica dos Purtidn:.,

atualmcnte em vigor, de que decorreu cs~a capitis diminutio dvka
dos brasilienses- não apenas proibidos de votar, mas de ter dirctórios partidários - foi das mais apressadas. A oposiçüo ni10
dispunha, na Legislatura inaugurada cm 1970, n•:m de um terço da
representação do Senado, sequer um quarto do Plenário da Cúmara
dos Deputados e toda iniciativa governamental cru aprovada cm
marcha batida, sem maior exame, reduzido o Congresso Nacional a
uma função de referendo automático. ·
Mas a situação mudou, nos últimos oito anos. Não apenas o
regime: sc permitiu aberturas democráticas- revogada quase toda a
legislação excepcional, a partir do Al-5 c seus conscctários- como,
ademais, consolidou-se Brasília como centro do poder nacional.
Tendo ultrapassado a casa do milhão de habitantes, sede de todas as
representações internacionais credenciadas no País, com agên .. as
dOS maiS importanteS jornaiS C representaÇÕeS OU matrizeS daS oiUS•
sus maiores empresas públicas, Brasília disputa, com São Paulo, a
'""iorrcndupercapira do Brasil e, com o Rio de Janeiro, u condição
de nosso maior centro intelectual.
Constitui-se, hoje, o Distrito Federal, de maneira inegável, no
principal centro político do País, de onde se irradiam, para u Nação
intcira, a voz do Congresso, as decisões dos tribunais superiores, os
atos do Executivo.
Se o Distrito Federal permanece, por imperativo constitucional
-que não resistirá a uma primeira reforma da Carta de 1967 (69, de
inspiração popular legítima- sem representação política, inferiorizado até: em relação aos Territórios Federais, que té:m Deputados no
Congresso, embora não disponham de personalidade jurídica de
Direito Público, não deve durar muito semelhante preconceito político.
Tudo nos leva a prever que, no próximo pleito presidencial, a
escolha seja direta. E, mesmo que não o seja, o eleitorado "candango" pode, perfeitamente, estar credenciado a votar em representantes seus na Câmara, no Senado ou nas duas Casas do Congresso, como ocorria, antes de 1960, no Rio de Janeiro.
A população brasiliense, pela sua imprensa, tem-se manifestado
desejosa de participar do processo político. Qualquer inqué:rito
popular demonstrará, entre os eleitores de Brasília, a prática unanimidade, no sentido de que o Distrito Federal eleja seus deputados c
senadores.
Por outro lado, convém lembrar que, a partir do pleito de 1974
-ainda, portanto, durante o Governo Mé:dici- permitiu-se ao eleitor domiciliado em Brasília, com titulas de seus Estados de origem,
comparecer às urnas, votando nos Deputados federais. Assim, em
1978, nada menos de noventa mil cidadãos, com títulos de outros Estados, votaram em Brasília em Senadores, Deputados federais e
Deputados estaduais.
Todos esses argumentos conduzem à convicção de que devem
os partidos, quanto antes, organizar seus diretórios locais no Distrito Federal.
Justamente para atender a esse imperativo das nossas aberturas
politicas, consignadas na mais ampla representatividade nacional, í:
que propomos essa pequena adição ao § I• do art, 22 da Lei Orgánica dos Partidos, devolvendo-lhe a inteireza originária.
Sala das sessões, 9 de maio de 1979.- Amaral Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•4.740- DE 15 DE JULHO DE 1965
Lei Orgânica dos Partidos Políticos
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••

CAPITULO IV
Dos Orgãos dos Purtldos
Art. 22. Silo órgilos dos partidos politicas:
I -De deliberuçilo- as Convenções Municipais, Regionais c
Nacional;

~: Na~.:io-

na i;
III- de aç:io- os Dirctórios Distritais;
I V- de coopcnu;Uo- os conselhos !iscais c consultivos, os dt:·
parlamentos trabalhista, estudantil, feminino, c outros com a mesma nnalidadc.
§ I• Em Estado ou Território não subdividido cm municípios,
no Distrito Fcdoral e cm municípios de mais de um milhiio de habitantes, cada unidade administrativa será equiparada a município,
para efeito de organização partidária.
§ 2• Os Dirctórios Distritais seriio organizados pelos Dirctórios Municipais.
(À Comissão dt> Consriwiçilo ,, Justiça.!
I'ROJETO DE LEI DO SE:>IADO N• 105, DE 1979

Define conscqüêncius do cnncuhinutn.
O Congresso Nucional decreta:
Art. I~' A fH.:rmanênd~l da concubina na :tdministr:u;~to Jn lar.

por m:lis de dnco anos, importa cm sucicdadc dc fato.
Art. 2• Desfeito o concubinato, cabe à concubina a mcação
dos hens havidos pelo casal na constúncia do convívio "more u:wrio".
t\rt. J1' Estu lei entra cm vigor na data de sua publk~t~.;i'tu.
Art. 41' Revogam-se as disposiçõ~:s cm contrúrio.
J ustincnçiio

Os Tribunais t~m rc~:onhccido no concubinato, ap~.:sar da aus~n
da de lei, uma sodcdadc de f;tto.
Para alguns magistrados basta a pcrman~ni.!Íil da I.!UrH.:uhina no
lar, n;.t dircçào das lides domésticas, não sr.: cxiginc.lo dr.:la tiahalhn
produtivo ulhdo aos serviços domésticos.
Outros, mais scvcros, prctcndem que a concubina deva prcval'
efctivo trabulho no sentido da cooperação no aumento patrimonial.
Evidentemente, a primeira posição é que melhor atende tt protcç;IO da mulher o retrata a sua posição na sociedade aluai.
A dcfiniçf10 do tema, por lei, viria solver, uniformemente, as fn.:qucntes questões sobre o assunto levadas aos prctórios.
Estende, assim. a presente proposição, o direito da com:ubina
considerada dcpcndente.bencnciária do companheiro segurado, disposto no arl. li, I, da Ld n• 3.807 (Legislação da prcvidcnda social), tornando·o mais abrangente, atual c conscntftnco.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1979. - Amaral Furlan,
ARENA-SI'

LEGISLtiÇ,iO CITADA
LEI N• 3.H07, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei ÜrJ:Ünicu da Pre,·idênciu Social.

CAPITULO 11
Dos dependentes
Art. 11. Consideram-se dependentes dos segurados, para os
efeitos desta Lei:
I- a espôsa, o marido inválido, os nlhos de qualquer condiçito
menores de. IH (dezoito) anos ou invúlidos, c as !ilhas solteiras de
qualquer condição menores de 21 (vinte c um) anos ou invúlid:t:"~:
'

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

'

' '

... " .

(;ls Comissih•s dt• Coflstituiçiio t' Ju.\"lic'a t' de Lt·~islaçcio
Socilll.)

O SR. l'llESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projctt>S que vem de
ser lidos scrfto publicados c remetidos 1ts comissões competentes.
Snhrc a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. 1\'.Sc~rct[trio.

n1An1c> no l'Ol'il;RESSO ~ACJO:'\AL! sl'Ç1iu 11 1

!:

lido o st•guiflft'

REQUERIME!':TO :-;' IJ4, DE 1979
Rc..:qut!iro, nos t~;rmos do an. J67 do Rcgim~;nto Interno do Sc..:nadol:c..:dcral. o d~;sarquivamcnto do Projeto de Lei n'' 'l7(15. que alt~;r;l a rcJaç~lll Jo parúgrafo segundo do arl. 67 da Lt.:i Orgúni~~~ Ll~1
Prcvillênda Social. Lei n.., 3.K07 de 26 de ugosto dt.: 1%CJ.
Brasília, 9 de maio de 1979. - Orcsrcs Quêrciu.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido se·
r:1 publi~udo c incluído cm Ordem do Dia nos termos regimcntuis.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra. para um pedido de informação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o Sena·
dor Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP. Sem revisão do om·
dor,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recc.:ntemente, encaminhamos à Mesa uma quc:stão de ordem
hascad;.1 no art. 444 do Regimento Interno, para obctcrmos um cs·
c..:larcdmc..:nto a respeito da imerprctação do Regimento c da Constituiçftu, ~lllll relação ao número de Comissõc:s Purlamenturcs de Inquérito lJUe o Senado Federal, u Cúmara dos Deputadm. c o Congn:.'!.\U N;~cional, de uma maneira geral, podem ter.
O rcquc.:rimcnto, pelo titulur du Presidência, foi ~;n~aminhudo i1
Comiss~IO dt! Constituiç~IO c Justiça du Cusu t! sabemos que <.tinda nriLl
houve uma resposta. Nosso upelo é no sentido de que~~ PresiJ~ncia
apresse ~.:ssa soluçrw.
Por outro lado, Sr. Presidente. goswria, dt:ntro do mt:~mn
e~pirito que envolve a nossa intcnç~10. 4uc é a da criação de: uma Cornis~üo Parlamentar de Inquérito para discutir a re~pdtn dos direito~
humano:->, lembrar que, hoje:. o Conselho de Defesa do~ Direitos d~1
Pcs~oa llumana deverú fazer Ulll:l rcunmo. após longos anos de puralisaçüo, ~ob a Pr~;sidêní.!ia dl) Ministro Pctrônio Portel la. c que c~t:trei
~:rH.:;llninh<~ndo, dentro de ulguns instantes, ao Proto~o\o do Ministério Ja Ju~tiça um rcqur.:rinu.:nto pedindo~~ invc:stig•u;fiO, de acordo
com a legislaçrto, Cúlll respeito a 47 casos de des<.tp:uecimento dt:
pssoas presas pc.:la políci:t de segurança. c que ~ão 47 mistérh1s, c..:m
nnssn País, nos ldtimos h:mpos.

O tvlinistm U:t Justiça dcdarou que o Consclhu iria cstuU:1r i..'<.t·
dl· violl:ndas aos direitos humanus que ocorrerem d<.tqui par:1
frente. O rllhso requerimento ao Ministm é no sc.:ntiJo d~.: CJliC nú-.
r1iúJ con~Mdamos, evid~;ntcmcntc, com um csqu~.:~imcnto cm rehu.;rw
a cssc..:s 47 dcs:tparcdmcntos. por4uc sfto pessoas reconhccii..la:"~l'omLI
tal pela lcgisl;.tç~to dvil do JhlSso Pais. c lls ~aso~ c~t~IU c:m ;.Jhcrt~J.
~tu1 plldt..•nws 1.:.\:duir a hipôt~s~ dl! que al~llll."~ dc!e."'llU tod.o."' ~1~ ... t:."'·
tcjam vivllS. !"'~to L:l)OClHliamos, ahsolutamt:nle, com 0 ra.:w~llllll J.:
q~e. ~impic!'tlllCnll.:, csst:~ ~a.'!O.'! ~rtll Jo passado. Esse:-. s~111 ~a:-.Ll~ núu
c~darc~idn!'t, lJUe o Governo deve csdarc~cr.
b11 radio Jisto. I.!Sii.lllHIS l!n~aminhando este requerimento :Hl
Cnn:-.dllll de Defesa dns Dircitm da Pcssoa Humana. c elt pediri:t ·'
\'. J:.,~ alllllrita~flo p;.tra I.Jllt.: ele l'nssc ins~rito :llls :\n;,tis dt..'"'\i.t Ct~a
.\n J'inal. Sr. Prc:-.idcntc, Slllicitll de V. E.\~ cst\.HÇll~ rw st.:nttLhl
dt: que" Cnmissrlll de Cnnstitui..;i'w c Justiç~t a~elcn: \JS e:-,tulhJ.-. rclatt\'llS ;, rhl.'!~a qucsti'to Uc ordem. (:\·luito hcmn

S11s

!JOC'UMENTO .·1 QCE SE REfERE O SR. ORES·
TES QUERC'/.·1 EM SEU !J!SC'URSO:

E.xcclentissimo Senhor Presidente do Conselho dt: Deft:sa Jos
Direito:-. d1.1 Pessoa Humana
Ministro Pctrônio Portella
Entre <IS rclcv;mt~.:s fun~·õc." do Con."clho d~: Defesa dn" Dirciw:-.
da Pessoa Humana, pn:sididn por Vossa Exccll:ncia. nos tcrnws du
item l.l do arti~o4"' da Lei nY 4J 19, de 16 Jc: março de JL)(~. cstú a
de:
"Receber rcprescntaçlit:s que ~ontenham ·dcnúndi.l~ de
\'ioJaçôe." dos dirdtos da ressoa hunwna, apurar sua pmcc..:-

IIWPit!
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di!ncia e tornar providi:ncias capazes de fazer cessar O!-t ubu~
da.~ autoridades por eles rc.r.;ponsá~
veis".
De longa data, entretanto, a imprensa do Pais é órgãos dé grande responsi.tbilidade na vida nacional, vêm denunciando dc:supare·
cimentos de presos c:m organismos policiais c militares, torturas sofridas por muitos outros e até a morte de alguns, em circunstâncias
extremamente suspeitas, entre as quais podem ser citadas a do ex~
Deputado Rubens Paiva, a do metalúrgico Olavo Hansen, a do jor·
nalista \Vladimir Hcrzog c a do operário Manoel Fiel Filho, atas to·
dos atentatórios aos nossos foros de País civilizado e de formação
cristã.
O Comitê Brasileiro pela Anistia fornece uma lista de 47
(quarenta e sete) pessoas desaparecidas, após terem sido detidas p_e·
las autoridades da repressão, principalmente entre 1970 e 1975; sao
as seguintes: I) JOS!õ GOMES TEIXEIRA- marítimo, preso em
1971 pela Aeronáutica; 2) StRGIO LANDULFO FURTADOpreso em julho de 1972; 3) ANTONIO DOS TR~ô:S REIS OLIVEIRA- desaparecido em São Paulo, em 10 de maio de 1970; 4)
FELIX ESCOBAR- preso em outubro de 1971, no Rio. Foi visto
na Fortaleza de Santa Cruz; 5) GASTONI BELTRÃO - desaparecido em São Paulo; 6) PAULO ROBERTO RIBEIRO BASTOSdesaparecido cm 1972, no Rio; 7) LUIZ EURICO TEJERA
LISBOA- desaparecido cm São Paulo, em 1972; 8) ISIS DIAS DE
OLIVEIRA- desaparecida no Rio; 9) PAULO DE TARSO CELESTINO SILVA- desaparecido no Rio, em 1971; lO) RUBENS
BEYRODT PAIVA- seqUestrado em casa, diante dos familiares;
!!)JOAQUIM MARIANO DOS SANTOS- camponês, desaparecido no Rio, cm 1971; 12) Hlô:LIO LUJZ NAVARRO MAGALHÃES- desaparecido em 3 de outubro de 1970; 13) STUART
EDGARD ANGEL JONES - tido como desaparecido, embora
uma carta da prisão informe qcc ele morreu sob tortura; 14)
CARLOS ALBERTO SOARES DE FREITAS- desaparecido no
Rio, cm 1971; 15) ELENI TELES FERREIRA GUARIBA- dosaparecida em junho de 1971; 16) VALTER RIBEIRO NOVAISdesaparecido cm 12 de julho de 1971; 17) ALUISIO PALHANOdesaparecido cm São Paulo, em 1971: 18) PAULO STUART
WRIGHT- desaparecido cm S'o Paulo, cm julho de 1973: 19)
HUMBERTO CÂMARA NETO- desapurccido cm outubro de
1973, no Rio; 20) HONESTINO GUIMARÃES- desaparecido no
Rio. cm outubro de 1973; cl) JOAO RITA BATISTA PEREDApreso cm Buenos Aires, em 1973, e trazido para o· Brasil; 22) JANE
:V!ORONI BARROSO- desaparecida no Rio, cm 1973; 23) FER·
NANDO AUGUSTO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA- dcsapare·
cido no Rio. cm 1974; 24) EDUARDO COLLIER FILHO- de·
s:1parccido no Rio. cm 1974: 25) J0,\0 M:\SSENA MELO- dcsa·
parecido cm São Paulo; 26) DAVID CAPISTRANO DA COSTAdesapareceu quando tentava retornar ao Brasil, em março de 1974:
c7) JOSE ROMAN- desapareceu com Capistrano, no trajcto Uru·
guaiana- São Paulo; 28) CAIUBY ALVES DE CASTRO- dcsa·
pareceu no Rio, cm 1974; 29) JOAQUIM PIRES CERVEIRA- c.x·
major, preso cm Buenos Aires; lO) WALTER DE SOUZA RIBEl RO - desapareceu no percurso Rio-São P<~ulo, cm <~bril de
l<l74: "I LUIZ IGNAC!O MARANH.Ã.O FILHO- su" mulher
Odete, denunciou, ~m cnrta ~~ dirt:çào do MDB, que de estav~1 sendo
"harbaramcntc torturado" pelo delegado Flcury, cm Silo Paulo; 321
IEDA SANTOS DELGADO- dcsap:trcccu no percurso Rio-Silo
Paulo, em :tbril de 1974; 33) ANA ROSA KUCINSKI SILVA -de·
sap:trcccu cm abril de 1974; 34) WILSON SILVA- idem; 35) THO·
MAS ANTONIO DA SILVA MEIRELLES NETO- desapareceu
no Rio, cm maio de 1974; 36) ISSAMI N:\KAMURA OKAMO_'ksaparcc·cll cm São Paulo, cm maio de 1974; 37) RUI FRASAO
SOARES- scqücstrado diante de testemunhas, cm Pctrolina (PEI.
a 27 de maio de !974; 3H) JA YME MIR,\NDA AMORIM- de·
s<~parccido no Rio, cm junho de 1974; 30) !TAl R JOSE' VELOSOdesapareceu no Ri,,, cm maio de 1975; 40) ARMANDO TEI·
XEIRA FRUTUOSO- d"ap<~rcccu no Rio, cm julho de 1975; 41 I

,..,.., ·'

... o., dos particulares ou

ORLANDO BONFIM JÜNIOR- desapareceu no Rio, cm julho
de 1975; 42) JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA- desapareceu cm
Pernambuco, cm setembro de 1975; 43) EDGAR AQUINO DUARTE- desapareceu no Rio, cm 1975; 44) MARCOS ANTONIO BATISTA -desapareceu no Rio, cm 1975: 45) HIRAN LIMA PEREIRA- desapareceu no Rio, em fevereiro de 1975; 46) ELZA ROCHA MIRANDA- desapareceu no Rio, cm 1975; 47) ELSON
COSTA.
Alceu Amoroso Lima, em artigo publicado no Jornal do Brasil,
com rclaçUo a essas pessoas desaparecidas diz:

"São pais, irmãos, noivas, mulheres, quem sabe maridos, que esperam surgir o Ausente, de um momento para o
outro, sempre que se abre a porta da rua (,,) Até quando
haver{! no Brasil mulheres que não sabem se silo viúvas: fi.
lhos que não sabem se são órfãos; criaturas humanas que
batem em vão em portas implacuvclmcntc trancadas, de um
Brasil que julgávamos ingenuamente isento de tais
crueldades?"
O Estado tem o dever de prestar um csclurccimcnto sobre esse
assunto.
Acreditamos que CDDPH deve ser um instrumento importante nesse esclarecimento dentro do seu objetivo de defender os direitos humanos "inscritos na Constituição Federal, na Declaração
Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem (1948)
e na Declaração Universal dos Direitos Humanos ( 1948)"- (legislação citada- item I• do ar!. 4•).

Senhor Ministro:
O argumento já expendido por Vossa Excelência através de
entrevistas à imprensa, de que o CDDPH deve ocupar-se somente de
violações dos direitos humanos que ocorrerem desta data para a
frente, data venia, não poderá prevalecer com relação aos 47
(quarenta e sete) desaparecidos acima citados. A lista é composta de
4i mistérios à espera de uma solução. As famílias dos desaparecidos,
assim como toda a Nação, esperam explicações o~ciais, da parte do
Governo.
Alegar que essa matéria é assunto ultrapassado é considerar que
todas as pessoas estão mortas. Nunca houve nenhum esclarecimento
a esse respeito da parte das autoridades. E enquanto não houver
nenhum esclarecimento muitas famílias estarão olhando com esperanças a porta da rua à espera do ausente.
Ninguém pode excluir a hipótese de que os 47 desaparecidos, ou
alguns deles, ainda hoje estejam sofrendo violações em seus direitos
humanos sem que antes haja uma investigação e um esclarecimento
cabal a respeito.
Esses desaparecidos eram, ou são, cidadãos brasileiros reconhecidos pelo Estado, com direitos e obrigações. Eles simplesmente não
podem ser considerados desaparecidos, como se nunca houvessem
existido. Como cidadãos tinham uma existência civil e responsabi·
!idades civis que não podem ser simplesmente desconhecida;.
O Conselho não pode reiniciar suas atividades esquecendo essa
lista de desaparecidos. A violação dos direitos humanos i: um crime
e aqueles que conscientemente se omitem cm relação a um crime
podem ser acusados de coniventes. O Conselho poderá não encontrar qualquer um dos desaparecidos, mas tem a obrigação de procurar a todos porque acima do Estado, acima dos interesses momentâneos, de pessoa ou de regime, está a dignidade do homem, que i:
feito à semelhança de Deus.
Ainda que admitamos tenha Vossa Excelência, no estrito
cumprimento dos deveres impostos pela legislação citada, tomado
providéncias iniciais ante a notoriedade dos fatos divulgados
amplamente pela Imprensa brasileira e internacional, permitimonos, desde logo, formalizar u presente representação, com fundamento nas publicações anexas (Re>•ista Isto E, de 27 de setembro de 1978
e ReviJ'ra Veja, de 21 de fevereiro de 1979), reivindicando o pleno e
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in~tituiçfw da:-:. l'ilmpctr.!ntes CumissÕc!-1 de Inquérito prcvist:.ts na legislação cm causa.

cab:ll csclareci01ento da m:ttêria mediante a

O CDDPH poderá colaborar com a justiça no sentido tle esa respeito dos desaparecimentos c da compctcntc punição
dos violadores dos direitos humanos.
Rcnovamos u Vossa Excelência protestos de elevada considcracfio c constante apreço.- Orestes Quércio.
darcc~.:r

O SR. l'RESIUENTE (Nilo Coelho) - A Mesa informa ao
nohrc Senador Orestes Quérci01 que ainda hoje irú diligenciar junto it
Comissfto de Constituiçfw c Justiça, a !im de ohtcr as informaçôcs
sohrc a consulta formuludtt.
Qu:mto ti scgunda parte, l'Stú deferida.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVF.'i (ARENA- PA. Pronunoia o scguintc discurso.) - Sr. Prcsidcntc, Srs. Senadorcs:
Trago hoje, da tribuna do Senado, ao conhccimento dos ilustres
Scnadorcs, dois assuntos.
Um, da rotina da vida parlamentar, é a apresentação de um projeto de lci, cuja justilicuçàolcrei, que visa a corrigir uma situação que
se arrasta há bustuntc tempo, ocasionando sérios prejuízos, sobrctu·
do tts pessoas de baixa renda.
O s~:gundo, cm bom relacionado com a minha região, a Amazônia, também interessa, de uma maneira geral, ao País.
Esta, a justi~caçào do projeto de lei que tenho a honra de encaminhar ao Senado, alterando o ar!. 134, inciso 11, do Código Civil
Brasileiro, para dar-lhe nova redução:
Justificação
O Código Civil, na sua redução primitiva, dispunha:
"Art. 134
tura pública:

Ê, outrossim, da substância do ato a escri-

1- ......................................... .

11- Nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóvt:i·, de valor superior a um conto de
ré is."
O saudoso senador pelo Estado do Pará, José Augusto Mcira
Dantas, ~guru veneranda cm minha terra onde ponli~cou como mestre de Direito Civil de tantas gerações, jurisconsulto e poeta,
legando-nos "Brasileis", poema épico da maior expressão da nossa
literatura, sentindo que os atas negociais constitutivos ou translati·
vos de direitos reais sobre imóveis não podiam mais guardar o limite
defasado inscrito no inciso 11 do ar!. 134, do Código Civil, apresentou, cm 1951, quando integrava a Câmara dos Deputados, projeto
que se converteu na Lei n' 1.768, de 18 de Dezembro de 1952, elevando o valor do inciso 11 do citado art. 134 para dez mil cruzeiros
(Cr.S IO.OOU,UU),
Decorridos vinte c sete anos daquela providência salutar, reclamam os fatos que caminham udiante das leis que seja ele novamente
alterado, para ajustar-se à velocidade dos negócios juridioos. A lei,
com deito, deve estar nu prospectiva do desenvolvimento da sociedade c ser, tanto quanto possível, antecipação de condições futuras pela
sua aproximação com a realidade social.
Observa-se, sem necessidade de uma an61ise aprofundada de
nossa economia, que, presentemente, os chamados bens de raiz subi·
ram assustadoramente de preço em função da concentraçi'to urbana e
da valorizuçào dos imóveis rurais. É incurial acreditar-se, desse modo, que abaixo da taxa legal (dez mil cruzeiros) exista imóvel que
possa ser objcto de doaçào ou compra c vendu.
O Projeto de Código Civil- Projeto n• 634 de 1975, da Citmu·
ra dos Deputados, ora cm tmmitação, eh1borndo pclu Comissrw ilustre consliluída dos doutores Miguel Rcalc, José Carlos Moreira AI·
vc.:s, Agostinho Arruda Alvim. Silvio Marcondes, Ebcrt Viunnu Cha·
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nwum, Clúvi~ do Couto c Silva c 'J orquatn de Castro, que rt:l:ehcu
no plcnúrill d;1 Cúmara 1.063 eme1u.Jas, ainda demorará no seu curso
até arruvaçüo linal.
Ne!<!sc Projeto, a Comissão propôs o se~uinte disciplin:~mentll
para a maJêria:
"Arl. 107. Nf1o dispondo a lei cm contrúrio, a cscri·
turo1 pública é c;sscnr.:ial ii validade dos negócio!'! jurídicos
que visem i1 constituiç~1o ou transferência de direitos reais
~ohrc imóveis de valor superior ao décuplo do maior salúrio
mínimo llo País."
A proposiç~1o, inscrita no Projeto, conserva a oricntaç~1o do Código Civil quanto i1 csscncialidadc du escritura pública, que funciona
~.:unw requisito ad proharionc c; ad .wb.l"lallliam do re~pectivo al.o, re·
conhcccndo, apenas, que nr10 se justifica mais a taxa no importe
atuod, que l:nmpelc precisamente as pesso;.1s de baixa renda u dcspt.:·
~as de r.:;1rtúrio de notas quando tivert.:m de intervir, como partes, cm
atos l:onstitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis. üs
yu;li~ tican1 opçiio mais liberal de escolher o t.:scrito particular, desprc;ando tamhl:rn o formalismo exagcrado que a~ lcgisl<~çl:lcs motlcr·
nas tendem a afastar. Por outro lado, a taxa sugcridu pclo Projeto de
Cúdig_t> Civil. ~onquanto múvd. nfto pode ~cr aceita porque cvidcntcllH.:ntt: dc~atuali1adn na sua bi.ise.
o., livros, conw via d;~ doutrina, rcdamam ajustam!.!nto da taxa
ll!gal para a ~l~mpra!.! \ocnda de.: unóvt:i~ dt: pequeno \';dor. Há rnc~es,
quando cnt.:lllllrav;l-mc no Par~t. con~tatc:i a l:obranç;t curturi;d de
C r~ ..!.ltlJIJ,!JlJ (qu~1tro mil cruzeiros) pda cscr~tura públil:a dl! um ter·
rcnn dt: C r) JU.UUO,{lO (trinta mil L"rulciros) qlll: pubn: opcr[trio viu·
~c wmpcliJo a pag•tr, além das despesas do d-espachante c impostos.
Se p!.!rrnitido o escrito particular, da tt:ria ~ido evitada ou scnsivel·
mt:ntc.: rcJuzida.
Aimi:.1 :.:rn Belém, dolorosa, st: não iníquu, é a situuçfw dos

pobres c1ue requerem aforamento da CODEM- Companhia de Desenvolvimento Metropolitano de Belém- hoje scnhoria de todos os
hl!'n~ da Prefeitura de Bdí:m. St!ndo a escritura pública da css~ncia do
ato, n~1o escapam d;1s dcspcsas de cartório. Antes da cxist~ncia da

CODEM, a Prefeitura expodiu titulo de aforamento c o assunto estava li.::rminaJo.
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considcn:m não apenas uma, mas, no momento, como condição

inarrcdúvcl cm qualquer plano bem concebido c estruturado, duas
"portas de entrada": Ma naus c Belém.
Nessa vasta área do País, que representa mais da metade de seu
território, Manaus é, sem dúvida, importante sede receptora do

turismo internacional, cincu\ada à região continental do Pacifico,
mas voltada, no plano interno, para a Amazônia Ocidental.
f: inquestionável, porém, que Belém, como principal centro
demográfico, económico, social e cultural da planicic, sempre foi, o
é c continuará a sé-lo, a grande poria de entrada da Ama:ônia,
colocada no pórtico da maior rede potamográfica do Globo.
A posição geográfica de Belém coloca-a il menor distância cm
relação ils demais capitais dos Estados do Brasil, da Europa,
América Central, especialmente a região do Caribe c Ilhas Ocidentais, América do Norte e África.

A cidade de Belém está cm posição excepcional, estratcgicamcnlt:: localizada no que se rercre à demanda externa, c é, obvia·
mente, por is.so, também, sede receptora e distribuidora do turismo
cm relação ao resto da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. A dis·

táncia Bclém-Manaus é praticamente a mesma de Belém-Salvador; Belém-Brasília.
Ao lado dessa circunstância, que resulta de impcrativo geognlfico, juntam-se relevantes razões históricas, cconõmicas e sociais,
que fizeram, ao longo de mais de tr~s séculos c meio, de Bdém, a

sede do governo do Estado do Maranhão e Grão-Parú, no período
coloniul, e o centro irradiador da colonização e desc:nvolvimcnto do
lzinraland após nossa independc!ncia política.
A notícia a que me reporto, aduz que, por sua~ condições cli·
m:.iticas c bclezas naturais - o Norte e o Nordeste ti:m sol praticamente o uno inteiro; a região dispõe, hoje, de um índice de
ocupação hoteleira de apenas 55% e jú despcrta grande interesse de
turistas estrangeiros, oriundos, especialmcnte, da América do Norte,
Europa c Japão.

O Sr. AdolbcriO Sena (M DB -

AC) -

Permite V. Ex• um

aparte'~

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muito
prazer.

O sistema financeiro da habitação, instituído pela Lei n° 4.380,
dc 21 de agosto de 1964, permite que a compra c venda se faça por
escrito particular, mdo adcqu<Jdo para reduzir as despesas na aquisição de imóvL:is, qualquer que: seja o seu valor, sem quc bso cnfra·
qucça o ato.
Creio que ;1Jci atender~ u justa rcivindií.:açào dos que con~ratam
sobre hen., imóvc:is de pequeno v~tlor, mt:di<tnt~ csl:rito parti.:u!ar.
E~ te o rrojt:to de lei i.Jue knhn ~~ hunra de aprc,entar an Scn:tdll
Fedcr;il,
O ~c);!undo assunto qut" m<.: traz lwje, j trihuna (it;~t:..t C.t~a. ~c
fere-se :HJ c!> tudo que ~.:o.;t;'! st.:JH.ll'l <=laborado pela Et\-1 üR:\Tl_; R.
Sr. Prcsidcnte, Srs. SC'nadorcs, .1 impn:n:-;a Jc~tL' Pais t.:~tamrou,
h:'t J1llUt.:ns di;1s, JliJIÍl:i;t de qut.: íl EMI3H.r\TUR~ •t~!Pfil ~~.HJ "Jirt:r.,'ilu
do Scnhor .vtil!Ud t'oiasuonno, têcnil.~u de n.:~~mh~.:cid<~ l'ompt:li.:nl'i.t
c lar~a cxpt:riên...:ia llil vi . la pública, aduwr:1 mr.:Ji.!as, ".1 ...:unbs1mo
praw", par;t :-edirt.:cil.lnar 0 t111i~mtl int!.!nwcinnal !.!m !.tvur Ju
~Ort!.!!.! ~on.l!.!~tc, .:\1m a l:riaçãn Jc cin<·,1 nu.,~~..., "jlo..1rl;.t:; l.k !.!rllr:uJa"
·- ;1 pruH..'!pÍll, ~.:rn Rc~.:ifc:, Salv;~Jor, ;· .... l.li, Fort;d.::a e M;IOOIUSfora do ci.'ü1 Rio-Sftn Pau\n, .illJ<Ii!rd.:nl~: rcspon~~·lvcl por 7Qr;, Jo
rnovimcnto turistiL:ll nn Hrasil t.lu.·r.;Ú do Brastl, ed. de 24·4-79, púg.
7a.).
A :,C~uir, informa~~e ainda que, para viabilizar o plano, os t~c~
nicos Ja ··EMBRATUR iniciariam imcdiatJmcntc LI!'! estudos nesse:
sentido, c a Empresa espera vê· los ultimados dentro cm sc:is mcscs.
A meí.lida, cm si, só merece apluusos, mas ê indispcns:.ivd l1UC
tal plano atenUa também condições peculiares da :\rrwzl)nia, l:uja
1.:.'\tcmüo territorial, ao lado da cxtraordinúria Vtll'icdadc de seus
aspC!..:tOS li~iogrÚJil:OS, impõe que para CSSi.l imCOSU Úrc;.a lropi!.:i.\1 SC

.'!>

O Sr. Adalberto Sena (M DB - A()- Nobre Senador Aloysio
Chav\!s, no que tange à Amazônia, eu gostaria de dar o mcu aplauso
01 !.!SSa idí:ia dt: V. Ex•, plcitc:.tndo a inclusão de Belém nessas entra·
das turísticas, prr:vistas pelo Governo. E, ao lado dessas condições
que V. Ex' cst[t ~:numerando c que são numerosas e muito pondcrá·
veis, cu qut:ria acrescentar, também, as inegávcis características
turistil:as, as atr:1çõcs turisticas de Bel~m e do Parú, dc modo ger~l.
.\l uitll l'brig;tJo.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARE~A- PA)- Muito grato.
'-!Ut: o~~.:rc:sccntar ;.J!guns dados i.lO que V. Ex' acaba de

l'crJ,L .tpcn~ts

.t(lrmar. lJt.: uma m:mdr~1 l.!t:ral. ocorreram, no. aeroporto de Bclém.
-.::n1 i'J7X, 9.!}).1 dcst.:mharq~ucs, !U.U67 emb~rqucs- sô embarque~.
ll;LL) s:1u pt.:S~LJ:t."~ ·- t.: !.!111 trúnsiw: 15.797 cmb:.~rques. Pcssou~ cm bar·
..::hLb: 27S.X·+~: Jcst.:mbarl:~l!.las: 270.237; em trúnsito: g9.S5l. o que
rnl•str:1, ..;,·~ atravl:s do transporte aéreo, a import:lnci~t de Belí:m.
._·lmw..:cntrn de recl!'rçiü) c distribuiçjo do turismo interno c externo.
O Sr. IIL'!lidiu Nunl's (:\RENA- PJ)- V. Ex• me permite umu

lit-cir.l llller\'t!lt..;Jo'!

O SR .. \1.0\'SIO CHAVES (..\RENA - PA)- Com muito
pra;r.:r, nobre: Senador.

O Sr. Hclvidln Nunos (ARENA- Pi)- Ao fazer rcfcroncia às
ligaçllcs de Bel~m com o resto do P~tis, talvcz, que por f!squecimcnto
\'. b• Jei.\OU Je referir i1 ligação através da BR-316, Beli:mTcn:sina, c através dt.: TcrC"sina-Bclém, conseqUcntcmcntc, está ligada úllll todo o ~lHÚc~tc llo Pais .
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O Sr. i\lurcos Freire (MDB- PE)- Quero solidarizar-me
com u parte final das pulavr~1s de V. Ex• ao repudiar politica lisioló~
gica que V. Ex• niio faz e m:m uceita.
O SR. GAST,\0 MULLER (ARENA- MT)- Pessoalmente
niio a fuço, mus aceito quem usa, é uma questiio de estilo pessoal.
Porque se cu escolher um delegado de lAPAS, INAMPS ou INEI'S
e Cia, de dez candidatos, os outros nove íicam contra mim. Enti'io
nno me interessa nomear ninguém. O meu problema é administra·
tivo, o meu discurso é sobre problemas. de transporte fluvial. tlc
energia clétrica. E acho que é muito importante.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Congratulo-me com
V. Ex•. c vejo que nisso também V. Ex• diverge totalmente do Sr.
Ministro. Muito obrigado,
O SR. GASTÃO MCLLER (ARENA - MT)- Ouço, com
muita atenção, o Senador Saldanha Dcrzi que, aliás, é meu velho
amigo e que, pela primeira vez, me honra cm três condições, como
amigo, como Senador e como Vicc-Líder da ARENA.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Nobre Senador
Gustiio Müller, lumentavelmcnte, apesar da nossa amizade. tenho
que fazer um reparo; como o Senador Marcos Freire voltou atr:1s no
seu discurso, cu me animei a voltar também, e apesar da nossa
amizade, repito, tenho que discordar de V. Ex•, porque V. Ex•,
sendo corrdigionário do nosso Partido, du ARENA. fa1. umJ ~.,;ritica
das mais severas à nossa Liderança, ...
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Severa niio,
bronda. Só lamento que se faça uma Comissiio ...
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- ... quando V. Ex•,
com o carinho e com a atenção toda especial que a Liderança tem
por V. Ex•, poderia ter falado pessoalmente ao nosso Líder,
apresentando a sua discordância quanto U escolha dos membros da
Comissão.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Não ó
discordância. Não estou discordando! Queria que Muto Grosso
fosse incluído.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - V. Ex• me ouça,
faça-me o obsóquio. Há discordiincia quanto à escolha dos
membros, estranhando que não haja nm rcprcscr.tantc do Estado de
Mato Grosso nessa ComissUo.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - ilff)- Não aceito o
"discordância".

t.:i'ntu

O Sr. Suldttnhu Dcr:ti (AR r:~.\- MS) -·- :l::·,:illncntc.:,- t:
ni'"w era n meu desejo- sn11 {jbriJ:;,•.i..J :1 dizer :1 V. !·.\"que apesar de
ser um homem <.tssídio, truhalh;tdl~!· ~·l•nw mcmhr•l ~·\ ~!t:s:t, V. Ex"
n::n rode r'azt:r parte de CO!l1J'l.~:·J,).

O SR. GASTÃO MC\.1.::·:
cstLm pcJinJo para mim.
O Sr. Suldunha J>crzl

(/\R~

; i:i.~IA ...
....

\!!.

~~iS)- Ltnwnta\'elment~:,

us nossos dois .:ornpanhciro,, •.:ur~·~;•I:',!Ollúiu:\ do Eswdn de Mato
Grosso, n~o süo o~ mais <lssíUuos ne:-.la C:i!li.l paru t•Jm;trern a re:-.ponsabilidade de fazcr parte de unw Cmnbs;lu t!t.:ssa. \-lu i to grato a
V. Ex' c por favor não repare. mas tivc l]liC ralar.

O SR. GASTÃO ~IÜLLER (ARENA- MT)- Não. Absolut<lntente. Respeito V. Ex• c niio qucro hustilit:~r ningul·m, n:'to 6 do
meu estilo, nH.:smo porque apoio c tenho o melhor apreço pela li·
Jerunça da ARENA. Segundo, porque Mato Grosso n~u pode ser
culpado, por causa da ausência de dois Senadores: Mato Gn~~.:-.0
tinha que faler parte de um.1 Comissão, aliús, por a~·fto c iniciativa
do Senador Evundro Carreira, um apaixonatlo natural pela
Amazônia, uma Comissão onde se discute a dcvastat;Jo da minha
casa, e cu niio faço parte.

O Sr. Luil fuvnlcunle (ARENA- AI.)- Pl!rmitc V. Ex• 1m1

:tpartc'!

O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT) -Isto nf10 signi·
fica des~1prcço nenhum ti Lidcranç;.1. E. como cu tlisse c repito: crrar é
humano. Errou-se. Paciência.
Com prazl!r ouço o aparte do nobre Senador Luiz Cavakante.
O Sr. t.uiz Cumlcnnto (ARENA - t\L) - O meu "P"rte,
eminente colcg~1, dil respeito, muis particularmente ü recente intcrvcnçào do nosso colega Senador Marcos Freire. Quero tli1.cr que
tamhém lú cm :\li.igoas as coisas se pussaram muito ü ~emdlwnça de
Pernambuco: o Sr. Ministro da Prcvidéncio.1 SLlcial esteve 11<1 Cúnwra
dLl~ Deputados, reuniu os Deputados da banc:~da ~li<~goana, e. por
um processo qualquer, foi sorteado qual deles licaria cLJm o
INAMPS, o SINPAS, o lAPAS, a LBA etc., isto é, cada setur da
Previdência Social. Nós, Senadores, fomm absolutamcnte igno·
rados. Mas não 6 pelo fato de ter sido ignorado, de não ter parti·
cipado dessa prctcndu 4ue c:-.tou fazendo este registro. E porque o
fato, na verdade, é absolutamente insólito. Ao meu wr. isto nÜLl é da
ho~1 ética politica. Pelo menos, nào ê o que sc cspenwa de um
iV1inistro tio Governo sadio r.:omo o do General Jüi'io Bapti~ta
Figueiredo. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. GASTÃO :\IÜLLER (ARENA - MT) - Queria
apenas ressaltar ao Senador Luiz C:1valcantc qu..: debito c~~a:-. f;tlhas,
talvez ao fato de ser o Ministro ainda um príncipiante na \'Ída
fcdcral - O Ministro está muito bem intencionado - mas e:-.~a:-.
falhas tc!m que ser corrigidas. Então, como arenista. não cstou
ofendendo ninguêm cm chamar a atenção. Qual l· o crime cm se
chamar a utcnçào, aqui, desde que o ohjetivo seja o mais sadio
possível'? Não estou agredindo ninguém: estou chamando a atenção
para uma falha que cu repito - agora com a presença do Senador
Jarbas Passarinho - ó humana. Cristo jú dizia, dando aquela lição
de Madalena:"Qucm for puro que atire a primeira pedra".

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -

PA)- Permite V. Ex•

um aparte'!

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um "parte'!
O SR. GAST,\0 MULLER (ARENA com muito prazer.

MT) -

Pois nào,

O Sr. Leito Chavo., (f>IDH- PR)- Senador, V. h• cstú as-upusiç:~n inat3..::ávd ncsta Casa. V. E.x• estú <.lr.:l'cndl.'IH.iu,
indusive, a~ prt:rrllgativas de sua funç;w Jc Senador, lh: Rcpn.:scnt:ullc do Eswdo do Mato Grosso. Quero d;1r um depoimento a
V. Ex•, desprimoroso cm rcluçào a esta Casa: há un:. 15 dias, rt:lJUeri
para médicos do meu EstaJo, que cstav3m em greve, uma :n:Ui~nd:1
ao \1inistro da EducaçJo. A audi~ncia, com antecedência de uma
'il'fllana, foi de.~ig.nada. Dcpni!'l, o Chc:fe de Gahinclc te!efunou tliJ•.:n·
dL) CJliC o Ministro nJo m<tis receberin os médico:-. Jande par<~ i~:-.~1
uma e.xpli~açüo inat:~:Mn'cl. A minha rl:>lt,:Üu, infornwu o gabinete
quc eu nilo me chocasse, porque havia uma i.llldii:nciJ !IWfl..:ada t:ulll
igual antccctli:ncia com o Senador McnJes Canale, do pe:-.~t,,d Ju
Mato Grosso du Sul, tumbém can~c!ada. E cu Liisst:: dig•1 ao Mini:-.·
tro que de pode nüo receber o Senador Mendes Canale, mas nll.-. 4uc
nilo costumamos pedir audiêucw, a nUo ser para t::1so sério,
insistimos nesse t:a!lo. E o deplorável foi que rara c!e rcstahcleccr :1
audiência eu live que recorrer à interferência tlc outro i-.linl:-.tm, En~
tão, é em r:tlào Uc os Senadores da ARENA, por motivos rulítH.:o~.
aceitarem todus essas coisus, que o Senado ~:hcga a ~nfrer ..:llns·
trangimentos, quantia os seus representantes <lljUÍ, IHl c~erdl.'io Jn
ónus, tém que, tis vezes, recorrer u Jetcrminadas auOiências 'para
casos como o l.jUC referi.
lllindo LJ/11:!

O SR. GASTA O MÜLI.ER (ARENA- MT)- Muito obri~u
Jo 1.1 V. Ex• Só quero ressaltar, antes de ouvir com nnlit:t honra u
Scnudor J;trbas Pussarinho, que cu aintlit debito 1.1 esse:-. tllH',ls Minis·

()uinlll·fdru III

Iro., a

mexperi~nd~t. muito.~

até

provinciano~.

que atingiram, agora,

a úrca l'cllcral.
Lntittl, l!~.,c:-. !.!fro., :-.:tu hutn:tnu:-. t: dcvt:r;to .,t:r currigidn:-.. Tt:nho
ct:rt!.!/a, pllfLJliC cu llliVi- n;lll ouvi falar- cu ouvi do Cicncr~tl h!!liCin:Uo 411e é uma lJLIC.,t;w de honr;t para elt: a Ut:mocnttint~·üo Uo
P:tb. E a dcnwcralit.a~üo Un Puís si!!nilica :1 valoriz~H;[tO du no:-.sa
da .. se, a ~:lasse polítil.:a.
E quero repetir, a4ui, na prt:scn~u do Scnallor Jarhas Passarinlw. quc 4uanJo t:ll a.. sinaln, ni"tu com :tl!res~i"tn, mas ~:omo um p:ti
.:orrigindo um lilho, t:U quero SL>Ill!.!ntt: prt:stigi:tr a das .. ~: politil:a a
qual t:u p!.!rlcnço, CLllll muita honra. Porqul· uma atitude dessa de
qualquer Ministro, dt: lJUalljut:r autoridadt: é um dt:sprc:stígio ni"w
para mim, mas rara :1 dasst: rolith:a, como foi o caso do Ministro
Jmr, u Muto Grosso. Não podiam nos comunicar'! Eu estava lá sábado c domingo; licava scgunda-feir<.~ para recebe-lo, com mui tu honra.

Plldc tcr sido urn:t falha, n:pito, mas houvc o fato c cu assin~do
a maior tranljüilid~ldl.!, St.:lll nc:nhurn st:ntido dt.: ;.~gressrw, rcdinJo yue dt.: ou~a t.:sst.: apelo. para yuc ni"to se repita e:-.st.:s erros, quc foram citados agnra, a4ui.
Ouço com muito pra:ter o nobre Senador Jarbas Passarinho.

~lllll

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PAI- Sen"dor Gastfto
cu ni"to pretendia participar do discurso de V. Ex•

t\Hlll~.:r.

O SR. GASTÃO MlJLLER (ARENA- MT)- M"s, o discar·
sn de V. Ex• ilustra o meu discurso.
O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PAI- Agradeço" gene·
rosidadt: di! V. Ex• mas não pretendia rorqut: preferia que os assuntos internos do meu Partido fossem tratados tamb~m internamente.
V. Ex• já viu com que alegria os oposicionistas estão saudando o
discurso de V. Ex• e, naturalmente, parlamentar antigo,
experimentado, já terá percebido exatamentc: como o seu discurso
está sendo recebido. Mas, cu só lhe quero fazer uma contra·"dvcrtê:n·
cia- V. Ex• me fez uma e cu faço a contra-advertência: no dia lY de
fevereiro V. Ex• chegava "qui ao Senado c eu, Lidcr da Maioria, já
chamado pelos companheiros, distribui uma nota cm que soliciwv"
que os Srs. Senadores indicassem as suas preferências para as comissões. Raros, raríssimos foram os que me mandaram de volta as suas
preferências. Esperei ati: I• de m"rço. Em I• de março, distribui por
toda a minha bancada uma "'designação tcntativa 10 da composição
das comissões: nenhum Sr. Sen"dor do Mato Grosso do Norte
apresentou-se candidato à Comissüo a que V. Ex• está se referindo
c, sendo V. Ex• membro da Mesa, automaticamente, esta restrição
se dá aos dois outros Srs. Senadores. Então, não cabe a advertênd;:t
de V. Ex• à Liderança, porque os seus companheiros de representação, do seu Estado, não pleitearam essa comissão: pleitearum, ao
contrário, outras comissões como, por exemplo, a Comissão de
Transportes.
O SR. GASTii.O MllLLER (ARENA- MT)- Nfto, cu estou
me referindo é a que apura devastaçf10 da norcsta amazónica. Eu
lJW.:ro ressaltar que tt.:nho absoluta certeza que mandei as minhas
prcfcr~nci~IS, porque a minha paixão é ; 1 Comissão de Educaçf10.
O Sr. Jarhas Passarinho tA RENA- PAI- V. Ex• foi para a
Mesa, foi diferente.
O SR. GASTÀO MlJLLER (ARENA vez que V, Ex• ...

MT) -A primeira

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- A minha surpresa
foi com relaçi"Hl :) Comissno de Organismos Rl!gionais, qu,e seri:1 a
primeira.
O SR. GAST;Hl MlJU.ER (ARENA- MTI- Nilo, nito é esta. i: a dl·v:tstaç~o da llorcsta amazônic:1, Senador Jarhas Passarinhn.

1~49

Lnt;'tu, e.,tuu t.h/l:ndo que Mí.l.to Grosso n~o v:.~i cstudar u
problema de dc:vastaçüo da sua prórriu C usa, n~o tt:m tempo par:1
estudar c, rclo menos, dar o rarecer.

O Sr. Jarhas l'a.sarinho (ARENA- PA)- Is; o ó uma pas><t·
gc:m - V. E.x• há de me permitir - que não c~gota, de modo nenhum. o zelo funcional de cada Senador de Mato Grosso, porque todo~ nó~ que não rc:rtenccmos a uma Comissão por designação, entrctanto, tt.:mos o direito de a t.:la assistir, frcqUc:ntá~la c: dela participur.
O SR. GASTii.O 1\llJLLF:R (ARENA- MT)- Mas tem direito a voto'!
O Sr ..Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Não tcri" direito a
voto, mas suponho que através da Liderança, V. Ex• obtcria qu:.~l
quer coisa qw.: fosse do interesse dc Mato Grosso. Admitamos que a
aUvertência de V. Ex• tenha razão de sc:r, uma vez que ni"w houve
11111:1 distrihuiç~o. digamos, equitativa da área amazónica pcla CPI,
ainda assim não a e:~cluiria. E não quero chcgar, se não para agradcccr tl upartc que foi dado a V. Ex• pclo cminente companheiro Sal·
danha Dcrzi. não quero entrar cm outros detalhes, porque suponho
quc si"10 muito mais apropriados para discutirmos dentro do nosso
Partido, dentro da nossa Bancada. Porque, quando assisto palmas,
elogios efusivos dados a um companheiro desta Bancada do lado de
dt, começo a lembrar-me de dois ou tr~s anos passados, quando ouIras P"lmas, outros elogios foram dados, numa tentativa de sucção.
Quanto a V. Ex• estou tranqUilo, absolutamente tranqUilo. Agora,
~cho que, de qualquer maneira, os assuntos internos nossos, nós os
discutimos na Bancada e no Partido. -(Palmas do MDB.)
O SR. GASTÀO MlJLLER (ARENA- MTI- Mas, Senador
Jarbas Passarinho, sem nenhum sentido mais sério ...
O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PAI- Porque, quanto a
essas palmas, V. Ex• não se iluda com elas!
OSR. GASTÃO MlJLLER(ARENA- MT)- Não me iludo,
mas V. Ex~ h.ú de ver que isso é do jogo democrático. Não podemos

ficar aqui no Partido do sim c do não. Como homem do Governo. c
do Governo mcsmo, não posso ficar nessa base. (Muito bem. Pai·
nws.)
O Sr. Jarbos Passarinho (ARENA- PA)- Ai está, Nesse inslantc V. Ex• 1ica numa posição dificil, isto i:, recebe palmas das
quais deve duvidar, c cm seguida, V. Ex• fica situado numa posição
de ser o único homem digno da Bancada da A~ENA. Então, duas
vezes V. Ex• duvida desta colocação. Primeiro porque não ~. realmente, o único homem digno da Bancada; segundo porque V. Ex•
sabe que essas palmas são interesseiras ... Elas traduzem, não propriamente, um jogo democrático, mas um jogo maquiavélico dentro
da dcmocr~lcia, o que é diferente. Agora, lico, como Lídc:r da Bancada, felil, porque um liderado meu possa receber as palmas da Bancada do MDB, como acabou de receber, ainda que as palmas sejam traduzidas por apedrejamento a um Ministro dc·Estado.
O Sr. Loiro Chovos (M DB- PR)- Pela afirmação de independência do Partido.
O SR. GASTÃO MlJLLER (A RENA - MT)- Senador Jarbas P:tssarinho, fico feliz porque essa minha situação de receber
aplausos da Oposição, deu-me oportunidade de fazer com que V. E·
x• tivesse o trabalho, paru mim muito honroso, de se deslocar dt: seu
gabinete paru vir me apartcar. Isso é muito honroso para mim c está
dentro do jogo dcmocrittico. E tào importante o jogo democrático
que chamou a atençrw para o meu discurso.
Mas pediria permissi"ao para prosseguir, porquanto todos jú co·
lm·ar:un a sua situaçi"w c cada um jü usou c abusou de comentar o falll,

De modo que, Sr. Presidente, com estes argumentos não tenho
dúvidas de que o Governo Federal não mcdirú esforços para atender
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nossas reivindicações. Estumos ati: mesmo dispostos a pagar
pedágio para njudl1-lo na edificação dessa importante obra.
2~') Anda circulando notícias de: que scrà asfultado o tn:cho

i

Cuiabú-Porto Velho, viu Cúceres c Cuiabá-Santarém. Sem
dúvida, uma boa notícia. Entretanto, a nossa zona de maior produção Jica a ver navios. Se isto acontecer, que ergamos juntos a bandeira a fim de sensibilizar as autoridades. Pelo menos que se asfalte
do Posto Gil a mais ou menos Sucuruina, talwl 200 quilómetros n
mais, c está resolvido o problema de escoamento. Não se esqueça,
somos hoje o segundo maior produtor de arroz do Estado, e continuamos a passos largos para ocupar o primeiro posto, sendo o primeiro produtor, ainda, Barra do Garças.
Por outro lado estamos partindo para a soja c café com a
mesma dedicação e pujança.
No mesmo sentido, Senhor Presidente, Senhores Senadores, já
tinha· em mãos um dramático apelo, do Sr. Prefeito João Batista de
Almeida, de Diamantino, isto é, a conservação, pelo menos, se não o
asfaltamento, da BR-364.
t bom esclarecer que o asfaltamento da Rodovia Cuiabá-Cáceres-Pontes e Lacerda e que visa atingir Porto Velho, Capital do
Território de Rondônia, já está em pleno andamento, através convênio de delegação de obras do DNER, com o Ministério do Exi:rcito, que executa a obra atravi:s do 9• BEC.
Dentro de três anos deverá estar asfaltado o trecho CuiabáCáceres-Pontes e Lacerda, pois, atê as verbas para o triénio já
estão previstas no Orçamento Trienal.
Recebi, outrossim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da
Assembléia Legislativa de Mato Grosso, cópia de uma Indicação,
n' 13/79, assinada por quatro nobre Srs. Deputados que solicitnm
em "caráter de urgência" a pavimentação da BR-364.
Ajustificativa dos Srs. Deputados Estaduais, diz o seguinte:
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A BR-364, i: o mais importante elo de conexão, não só de
Cuiabá, com os Municipios do norte do Estado, como, também,
com o Território de Rondônia e Estado do Acre.
Um verdadeiro processo de desenvolvimento e colonização será
deslanchado com o asfaltamento dessa BR-364 com cerca de 1.500
km de extensão; seu percurso, no período da seca, ~ realizado em
72h. No entretanto, no período das chuvas, torna-se quase
intransitúvcl, com lilas de caminhões, às vezes, chegando as casas
das centenas.
Com uma intensidade de Tráfego que viabiliza a sun
pavimentação, não recebeu essa estrada, no Governo passado. a
atenção necessária, com uma total inoperància da SUDAM c
Ministório dos Transportes na Amazônia. A pavimentação dessa
BR não pode ser mais postergada, exigindo os maiores interesses do
Estado e da Nação que se determine, com toda a urgência possível,
um aceleramento dessas obras. A pavimentação dessa BR é hoje
condição essencial para a afirmação econômica de Mato Grosso,
pois i: ela a espinha dorsal por onde escoa a sua produção agropastoril.
Toda a colonização, ora em implantação, na zona de ínOucncia,
com o alargamento da nossa fronteira agricolu, está a reclamar do
Governo Federal a pavimentação da BR-354, a fim de que a
produção da região possa alcançar os centros consumidores.
A intrepidez dos nossos colonizadores que estão plantando
novas cidades na Região Amazônica, numa afirmação do valor da
nossa gente, necessita receber do Governo Federal o apoio
necesslirio, que poderá ser traduzido no asfaltumento dessa BR.
Na área de açào, do Ministério dos Transportes, a implantação
e asfaltamento, tambi:m, da BR-070, no trecho Cuiabú-Barra do
Garças é uma necessidade premente. Daquela cidade mato-grossense, o DNER, ucho eu, não seria despuutério fazer um convénio
com o Estudo de Goiás c usfultur-se-iu o trecho lporá-Aragarc;as

(Rodovia Estadual), pois de Ipor{! a Goiftnia j{l c~ tá asfaltada c de
lporú a Aragarças, toda!l as obras de arte jú foram c.'<ecutadas.
Embora a BR-070, no seu projeto seJa plancjada de Aragarças i!
Brasília, praticamente, na linha do Equador, passando pela antiga
Capital de Goiás, no momento, o usfaltamcnto Cuiabli-Barra do
Garças-Aragarças-lporá, já seria de grande valia para todo o
leste de Mato Grosso e oeste Goiano, facilitando enormemente a
saida da grande produção da região (mato-grossense e goiana).

Basta dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que Barra do Garças já é o Município maior produtor de arroz do mundo.
Além dessas medidas urgentes no setor rodoviário o Sr. Ministro Eliseu Resende, deverá interessar-se, num trabalho em conjunto
com o Ministério do Interior, através da SUDECO e do Ministério
das Minas e Energia, a construção da barragem do rio Manso, que
visa três objetivos distintos e todos utilíssimos, como abaixo enumero, bem como a reprodução dos estudos do DNOS, o que representa
quanto a produção energética da represa do rio Manso. t bom
ressaltar que com a melhoria da navegabilidade poder-se-á chegar a
transportar a produção do norte de Mato Grosso pelo rio Manso e
Cuíabá, ati: o Prata, ou melhor dizendo até ao Oceano Atlantico e
poder-se-á chegar com a navegação, ati: ali:m da cidade de Rosário
Oeste.
Eis que obtive de informações do MINTER-DNOS-8• D'RS
de Mato Grosso, quanto a execução da barragem do rio Manso,
que possui três cibjetivos bem definidos: defesa contra inundação;
geração de energia elétrica e melhoria das condirões de navegabilidade
do riu Cuiabá.
Transcrevo os dados que me foram fornecidos pelo órgão
federal acima citado:
"O arranjo geral do aproveitamento consta de uma
barragem de terra-enrocamento, um vertedor de serviços
na ombreira esquerda e dois diques auxiliares, um em cada
margem.
A barragem localiza-se no rio Manso, 50 km a jusante
de sua confluência com o rio Cuiabá c aproximadamente a
120 km de Cuiabá em percurso por estrada de rodagem.
Os dados principais do projeto são relacionados a
seguir:
- ,\rea da bacia do rio Manso: 9.500 km'.
-Cheia máxima: 18.000m'/s.
-Volume acumulado: 2.800 x 106 m'/s.
-Descarga continua regularizada: 154 m' js.
-Altura máxima: 64,7 m.
-Largura: 10,0 m.
-Comprimento: 2.900 m.
Defesa Contra lnunduções
A

laminação da conta de chefin pela acumulação

d'úgua no reservatório proporcionará uma sensivd reduçilo

nas cheias no vale do rio Cuiabá.
Na cidade de Cuiabá haverá um decréscimo de cerca
de 2m nos níveis máximos do rio nu ocasH~w das grande!l
cheias.
O reservatório ter{l cupacidade pura laminar uma onda
de cheia com tempo de recorrência de 200 anos, com pico
de 1.924 m'js. A descarga máxima permitida em Çuiabú,
para não ocasionar inundações na cidade, i: de 2.300 ml fs,
o que num tempo de recorrência de 200 anos permite o
c.:sCOíHncnto a jusante da barragem de urna dl.!scarga de 434
m'js.
O vertedor de serviços tem capucidade de descarga de
230m '/s, já que a barragem c munida do dcscargu de fundo.
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~om um grande c<tminho que cortava Cuiabá e viesse atê, naquek
1cmro. ~~ hoje Rondónia. Posteriormente, quando Governador do

Melhoria dus Condições de Novcgubilidude
do Rio Cuiobú
O nível mínimo permissfvd para navegação em Cuiahá
foi admitido cm 2,50m (leitura do linimctro instalado no
local), correspondente a uma descarga pouco inferior a 300
m'js.
Utilizando as séries de descargas médias mensnis do
rio Cuiahú, cm Cuiabá, foi realizado um Estudadas pcrman~ncias para cada mês c definida a porcentagem do tempo
no qual a~ desc<1rgas médias são inferiores à crítica,
Os resultados obtidos permitem deduzir que no período de junho a outubro as descargas são 100% inferiores !1
crítica.
Se na barragem forem turbinadas as descargas estritamente necessárias para obter 300m' js, na cidade de Cuiabá
este esquema poderá ser mantido em média num período
superior a 9 meses por ano, gar"Jntindo a m.1vegação ao longo deste período.
Geração de Energio Elétricu
A potência prevista para instalação na barragem em
questão, permitida atravi:s de 4 unidades de geração de
25 mw, com fator de carga de 0,5 é de 100.000 kw com a
usina superequipada funcionando para satisfazer as pontas.
A adução da descarga necessária para a geração será
feita atravês de dois túneis escavados na rocha com revestimento de chapa de aço com ramificações para os 4 grupos.
Os grupos que equiparão as usinas têm as seguintes características:
- Poti:ncia: 4 x 25.000 kw
-Queda nominal: 41,40 m
- Horas de funcionamento: 5,256
- Rotações: N ~ 133,33 rpm
- Descarga máxima: 70,5 m' js
- Obras civis pura a construção da barragem
77U.UUV,OOO,UV

- Usina geradora, subestação e pátio de manobra (a
nivd de anteprojeto) 330.000.000,00
Total l.IUV.UVO.OOO,OO"
Ainda na área da geraç'lo de energia eli:trica, considero vital que
o Governo Estadual obtenha do Presidente Figueiredo ordem para
que se execute a construção da Usina Hidrelótrica de Couto Magalhães, no rio Araguaia, que não só beneficiará todo o leste mato-grossense c até o norte do Estado, mas também grande região do oeste
goiano. Sabe-sr: que o rio Aragu~lia, no percurso da cidade de Alto
Araguaia a Barra do Garças, poderá gerar, atravi:s de várias usinas,
um bilhão de kw,
O Sr. ,Jorge Kalume (ARENA - AC)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Concedo o
aparte a V. Ex•, Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorr,e Kulume (ARENA- AC) -Inicialmente, senti que
V. Ex• estava sendo desviado do verdadeiro assunto que o trouxe à
tribuna. Percebi que V. Ex• estava tratando du defesa da grande estrada que representa a espinha dorsal do Oeste, que vui de Cuiabú até
o Acre. Quero, então, me congratular com V. Ex• pela defesa que estil fazendo.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA obrigado.

MT) -

Muito

O Sr. Jorge Kulurne (ARENA - AC) - Quero, apenas,
lcmbrur um ponto: essa estrada que roi sonhndu por Raposo Tavures que, infelizmente, já'no Si:culo XVII não pôde realizá-la, sonhou

_.,__.,.,.,__,

Acre, o então Major José Guiomard, hoje Senador, pediu ao
Presidente Outra que abrisse o caminho da borracha, que viesse de
Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, desvinculado, assim o Acre, do
Rio e levando-o diretamente ao Sul, por essa estrada via Cuiabá.
Portanto, V. Ex• tem minha solidariedade. Estou certo de que essa
estrada aberta no início do Governo Juscelino Kubitschek que foi
consolidada pelos Governos revolucionários, através dos
Presidentes Castello Branco, Costa c Silva c Mi:dici, tendo como
Comandante do Batalhão, o grande Coronel Weber, estou certo de
que ela, agora, será totalmente consolidada atravi:s de asfaltamento,
conforme V. Ex• está defendendo. Minhas congratulações.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Muito obrigado, Senador Jorge Kalumc. O depoimento de V. Ex• ilustra e focaliza muito bem, sob um outro aspecto, a importância do asfaltamcnto
dessa estrada.
Mato Grosso, precisa ter, o mais breve possível, uma estrada de
ferro. Existem várias alternativas que estão sendo estudadas pelos
técnicos. Não me cabe opinar qual seria o traçado mais eficiente. Isso
é problema, repito, dos técnicos.
Ressalto no entanto, como membro do Poder Politico, a necessidade de se programar, mesmo que seja a mt:dío prazo, uma es·
tradu de ferro, no Estado de Mato Grosso, visando não só a atingir
Cuiabá, mas também dirigir-se para o Vale Amazónico, talvez tendo
como meta final Santarém, pelo menos. O órgão que deverá dar a
opinião dcíinitiva quanto ao traçado da ferrovia, acho eu, deve ser o
GEIPOT.
No momento, a precipitação do desenvolvimento com segurança, de Mato Grosso, está a deponder do setorrodovia. Com asfalta menta, se passivei. A malha rodoviária precisa ser bem implantada, possibilitando condições de trânsito o ano inteiro, com sólida estrutura~ no caso de estradas de terra, é preciso que haja encuscalhamento compactado e outras qualificações técnicas.
Necessita-se da implantação definitiva da BR-80, Barra do
Garça-São Félix do Araguaia-Luciara, bem como da estrada São
Fólix do Araguaia a Carajás (BR-158),já construída até 30 km dos limites com o Estado do Pará.
Esta imensa área, no Municipio de Barra do Garca, Silo Félix
do Araguaia e Luciara, deverá produzir quatro milhões de sacas de
arroz, e não existe meio para escoar a produção paralelamente à entrada, na Região, de 100 mil toneladas de adubo e 200 mil de calcário. Preconiza-se para a Região, dentro de três anos, uma grande
produção de soja.
Dai a necessidade de estradas e principalmente de obras de arte
definitivas.
O jornal de Brasil ia Correio Bra:i/iense, na edição de 20-4-79 noticia:
"Díretrizes do Transporte VIsam' Economizar Energia
O Ministério dos Transportes, cm combinaçào com o
da Agricultura desenvolverá o estudo de projeto que permi·
tam o escoamento econômico da produção agropccuúria de
áreas de grande potencial do Centro-Oeste (Regiões do
t\ragarças (GO) e de Barra do Garça e Cáceres (MT),
propicias à produção agrícola c até agora desprovidas de
meios eficientes de tnnsportc. A BR·70 c a BR-158.
Quanto dos "Projetas Espcc!Õcos" ao item 10 (dez)
~1crcscento:

Ainda se deve incluir a Regii!o Norte de Mato Grosso,
cujo centro para rcferõncin seria Diamantino c inclui todo o
Muto Grosso na área do Norte c cuja estrada a ser pavi·
mcntada é a BR-364, pelo menos no trecho ati: onde previ: o
Vereador José Arimatéa, Sucurulnn e que já foi por mim ci·
tado neste pronunciamento.

j -~-
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Com essas medidas urgentes, Sr. Presidente Srs. Senadores, o Governo Federal estaria dando, niio hú dúvida,

canham, 10mam conta daquele filão diamantífero que é o Municipio
de Poxoréo,

uma eficiente colaboração paru o desenvolvimento de Muto

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Muito obrigado, nobre Senador Lázaro Barboza.
O mesmo acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na regit1o
Norte de Mato Grosso, onde outra muhinacional, a BRASCAN (a
que vendeu a Lighl) através de subsidiárias deseja pesquisar pedras
preciosas das cabeceiras do rio Paraguai, até o rio São Francisco,
anuente do rio Santana.
Aquela região vem sendo explorada pelos garimpeiros desde
por volta da década de 1930, havendo maior movimento de 1940
para cá. Alto Paraguai, Norlclândia, Arcnápolis, por exemplo, süo
cidades cridadas pelos garimpeiros, gcralmcnlc nordestinos.
Agora, no fim do século 20, quando se fala tanto no cspiriiD sadio de nacionalismo, vem o Governo e praticamente de graça, entregar a pesquisa e lavra dessa Região, além da do Leste mato-grossense, às multinacionais. O Deputado Louremberg Nunes Rocha já
agiu e da Tribuna da Câmara alertou o Governo Federal a respeito
do assunto, bem como remeteu oficio ao Sr. Ministro das Minas e
Energia.

Grosso, integrando-o ao progresso global do Brasil, rcssall:lndo que outras medidas deverão e poderão ser tomadas,
panliclas a estas propostas, fim levar a Mato Grosso 0 desenvolvimento, com segurança, visando o bem comum.
Agoru, Sr. Presidente, SrS. Senadores, vou me enveredar por outro assunto, isto é, a açào das multinacionais nu

úrcu da pesquisa c lavra de diamantes, e que interessa muito
ao nobre Senador Lázaro Barboza, de Goiás.

Faço minhas as palavras do nobre Deputado Louremberg Nu"."' Rocha, da ARENA de Mato Grosso, quando cm dois pronunc~am~nlos alerta o Governo Federal, quanto à invasão das multinaCiOnaJs, na área das pesquisas e lavra de minérios no Brasil.
Diz o referido Deputado:
''Tem a nossa presença na Tribunu, nesta hora, o senti·
do de chamar a atenção das autoridades maiores do Pais
para o caso de extrema relevância c que se torna ainda mais
importante pelos reiterados pronunciamentos do futuro
Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, buscando a valorização do homem brasileiro, cm toda
sua inteireza.
Senhor Presidente: Mato Grosso teve o desbravamento de suas Regiões mais hostis por obra do braço garimpeiro, principalmenlc de origem nordestina, que, à cala de diamantes, em maior parte na Regiào Leste do Estado, abriu
caminhos, fundou povoações, dando condições que ali chegassem, hoje, os brasileiros do Sul do Pais.
Entretunto, esses milhares de garimpeiros que há mais
de 50 anos se fixaram na Região c ali se dedicam à cala de
diamantes estão agora ameaçados de expulsão pela Mineraçtlo São Félix, ao que se sabe subsidiária da De Becrs
Consolitalcd Mines, o grande lrusle internacional da cxploraçt•o do diamante, que pretende abocanhar com exclusividade toda a área do Distrito de Alio Coilé, no Município
de Poxoréo, cm Mato Grosso.
A distribuiçào da riqueza natural que ali vem ocorrendo hoje, inclusive com o uso de dragas que empregam centenas de garimpeiros, garantem benefícios direlos a toda a
populaçilo, que ficaria tolalmcnlc desprotegida com a exploração exclusiva da Mincradora.
Apelamos, portanto, principalmente para as autoridades do Ministério de Minas c Energia, para que, atendendo
ao relevante interesse público, de outra forma comprometido, negue a concessão de lavra pere~tida pela Mineração
São Félix, ligada a empresa multinacional, garantindo assim o trabalho continuado e tranqUilo dos milhares de garimpeiros do Distrito de Alto Coilé, no Município de Poxoréo, em Mato Grosso."

O Sr. Lúzaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Ouço o nobre
Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lúzaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Gastão MUller, V, Ex• faz mui lo bem em vollar a cobrar do Governo
providências objctivas no sentido de por fim à açilo nefasta das multinucionuis no setor de minérios. Conheço e estudei profundamente o
caso espcciiico de J>oxoréo e no discurso que tive a honra de proferir
ncst:t Casa, hú cerca de duas semunus, citei Poxoréo como exemplo
de município c cidade que foram construidos pela açilo dos garimpeiros que hú mais de cinqUenta anos escrevem ui i umu epópéiu. Entretanto, milhares deles estão sendo agora postos para foru de uma regiao que desbravurum, enquanto as multinacionais poderosas nbo-

Transcrevo as palavras do nobre Deputado Louremberg Nunes
Rocha, pois nada há a acrescentar quanto ao assunto, salvo se fazer
um protesto veemente, paralelamente ao apelo ao Sr. Ministro C~
sar Cais, para que IDmc providências quanto ao gravíssimo problema
que, no momento, preocupa-nos sobremodo.
Transcrevo o referido documento remetido ao Sr. Ministro das
Minas c Energia.
"Senhor Ministro:
Com o presente, levo ao conhecimento de Vossa Excelt!ncia situação de latente connito social, ora ocorrente no
Distrito de Alto Coité, Município de Poxoréo, no Estado
de Maio Grosso, em decorrência da ordem expedida pelo
Departamento Nacional de Produçilo Mineral, órgão local,
determinando a retirada de milhares de garimpeiros, de
modo a possibilitar a exploração da área pela Mincraçüo
Silo Félix e ou São José Lida., subsidiária no Brasil de companhia muhinacional.
Ainda que a exigUidade do prazo não permita alongar
lodos os argumentos sobre a qucslilo, cabe ponderar, desde
logo, alguns pontos de maior importância.
I -A Região ora cm questão, Município de Poxoréo
(MT) e, portanto, Distrito de Alio Coité, nele contido, está
designada como área de garimpagem há mais de 40 anos,
haja visto o art. 4' do Decreto-lei n' 466/38, que, no fixar
a 5• zona de garimpagem livre, compreendeu a Bacia do rio
Paraguai, lendo por Centro Cuiabá c Campo Grande. Consigne-se, todavia, que já anteriormente a esta data, estavam ali os garimpeiros, desbravadores daquela regiilo,
pois ali fundaram povoações, abriram caminhos, cfclivamcnlc integrando ao Brasil a sua fronteira Oeste;
II -O número de garimpeiros matriculados na Categoria Federal de Poxori:o neste mês de março de 1979, está
acima do n' 5.700, significando que quase 6,000 garimpeiros suo portadores de Certificado de Matrícula para garimpagem no Município. Só por este número pode avaliar Vos·
sa Excelência a exlensilo do drama social que acarretaria a
sua expulsão, como que a Mineradora S. Fí:lixfS. Josí:;
III -A Mineração S. Félix e/ou S. José Ltda., como
se pode verificar pelas pesquisas feitas, é subsidiúria da DEBEERS Consolilutcd Mines, com sede cm N. York, o grande truslc lnlcrnacional da exploração do diamante:
IV - Além de outros aspectos que scrào oportun:lmentc apresentudos, desde jú fica evidenciado o interesse
público nominnl afetudo por pretensão de grupo cstrangei·
ro:
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V- No domingo próximo rassado, di:1 l'! lh.:st!.! rn~s.
rcunirlo rc::llizada cm Alto Coiti:, !.!olll gmimpl!irn~. au·
toridadcs locuis c purlamcnturc ...,, fkou patcnt!.!ado o ~.:linw
de aberto conllito Soei ui, que incvitolvclmcntc virú a o~.:orrcr
se o DNPM insistir na c.xrulsào dos g<lrimrl!iros:
VI- Ali usando da ralavm dissemos lJLlC os g:lrimpt.:i·
ros linharn um rcsraldo seguro nu r:.davra c na açüo do
novo Presidente da Rcrúblh:a, t.:mpcnhado sobretudo na
valorizaç:io do homcm brasilt.:iro, c qut.: ;di tüo bem st.: rc·
rn.:scntuva com brasileiros dt.: todos os quadnmtt.:s da Pú·
tri:.t. Afirmei-lhes, ror isso que o St.:U dirt.:ito Si.lgrado ao lfi.l·
bulho ordeiro c tranqUilo, scri:t scguramt.:ntt.: rt.:sg.uard<tdo
por nossas autoridades, lembrando-lhe:-; a alta sensihilidmll!
dc Vossu Excclênda rara os rrohlcnws sodais:
VII- Senhor Ministro: o clima social cxist!.!ntc n:t n:giào é altamente prcocup:.1ntt:, dando margem 1.1 aç~Hl tit:
agitadores, intcrc.:ssados cm cxplorar os nohrl!s \!.!ntit.:mcntos da classe gurirnpcira. quc, adma dt.: tudo. hus~.:a o rc~o:o·
nhccimcnto de scu direito ao trabalho t.: a cunscqih:ntc
sobrevivência para si c seus fo.tmiliurcs:
VIII - Assim, sendo, de imt.:diato c ~.:om <l urg.ênda
que o decurso do prazo exige, imploro <.lt.: Vossa Excclénda,
cm nome dos garimrciros dt: rninh:.t terra, a imcdi;.tta sustaçiio da ordom do dosocupaçiio omitida pelu DNPM. de
modo u qut:, uma vt:z st:rcnados os itnimos t: rcstahclcdda :.1
tranqUilidade rrórria daquela rcgi~IO, rossa o Minist~rin
das Minus c Energia udotur a rrovidêm:ia mais adequada :1
defesa do intercsst: nacional c de sua gt:ntc:
IX- Pt:ço vênia a Vossa Excelência para lcmhr;.tr tjllt:
o art. 52, do Rogulamonto do Código do Mineraçi10 determina a recusa de conct:SS~IO dt: lavra, quando ela se mostra
prejudicial ao intcrcssc público, como manirestamente
ocorre no caso prescntt:, matêrii.t já objt:to de, rronunciamcnto nosso na Cümara dos Dcputados, conforme cória
que anexo a este:
X - Aprovdto, ainda, para solicitar de Vossa E.\CC·
li:ncia, considerada a tradição de exploração garimpeira
na rcgiào, fator de rrogrcsso c bem-estar social, <.jUe considcrt: o Município de Po.xorêo, cm Mato Grosso, como úrc:t
de livrc garimpagcm, assegurando-se pur:.1 sempre os dirt.:i·
tos estabclt:cidos."
!.:111

Era o que tinha a dizor. Sr. Prc>idento.
Palmas.)
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ui to bem!

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobro Senador Dirceu Cardoso, nos termos do art. 16 do Rogimonto
Interno.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o soguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Ministro da Previdi:ncia e Assisti:nciu Social, Dr. Jair Soares, tem feito declarações catcgóricas de que a divida das cmprcs:.1s c
dos municípios para com o INPS i: vultosa, i: umazônica.
Entiio, Sr. Presidente, fiz um requerimento de informaçõos a
S. Ex•, nos termos do art. 239, inciso I, letra "b", e incisos 11 o III,
do Regimento Interno do Senado Feder~\, req~e~ondo a V._ Ex•
sojam solicitadas, através do Chefe do Gabmete Ctvt\ da Prestdoncta
da República, ao ExmY Sr. Ministro da Previdência c Assistência
Social- MPAS -,as seguintos informações:
1 - Qual o montante: da divida da iniciativa privada contribuiçiio- para com o INPS'?
2 - Qual o montantc du divida - contribuiçfio- dos órg:1os
públicos, ft:dcrul t:staduul c municipal'!
. .
.
3 - Qual o número de cmpresas çom dcbtto surcrJOr a
Cr$ 100.000,00 (Com mil cruzdros), ospocificando-sc o montante do
cada unlil acima dt:ssa imrorttincia'!
1
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4- Qual o montante da dívida do INPS ils omprcsus partícularcs'~

Justificativa

Existem, no Sonado Fodera\, cerca de 25 Projetas do Ld do
Sonado, rc\açiio anoxu do PRODASEN, alterando, isontando, modificando ou ampliando vantagens dos contribuintes.
Na Câmara dos Doputados, devem encontrar-se em tramitaçiio
dezenas de projetas~ no mesmo sentido.
Rclcva, ainda, csclarccer, que o Ministro do Ministêrio dt:
Previdência o Assistência Social vem declarando il imprensa brasildra o estado de calamidade em que se encontra o INPS, face ii
inadimplênciu dos contribuintcs, por atraso no recolhimento c di ver~
sos outros fatores, informando que o crédito chega à casa de quase:
10 bilhões do cruzeiros, só dos omprosários.
No que tange aos órgãos públicos, informa que o débito para
com o JNPS ultrapassa a casa dos 7 bilhões de cruzoíros.
As declarações do Exm• Sr. Ministro do Ministério da Providência c Assistência Social, por si só justificam o requerimento que ora
formulamos.
Sr. Presidente, está feita a justificativa, inclusivt: um relato do
PRODASEN, do Sonado, dos inúmeros projetas que circulam o tramitam nesta Casa, que autorizam o pcdido de informação que ora
remoto il Mesa do Senado para ser cndoreçado a S. Ex•
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mosu, projetas
de lei quo seriio lidos pelo Sr. \•-Secretário.
São lidos os seguimes
PROJETO DE LEI DO SENADO N•I06, DE 1979
Altera o artigo 134, inciso II, do Código Civil Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J• O inciso 11 do artigo \34, do Código Civil, passa a ter a
seguinte redução:
"Ar!. 134 ..................................... .
1- ........................................... .
II- Nos contratos constitutivos ou traos\ativos de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a cem (\00)
vezes o maior valor de referi:ncia de que trata~ Lei Federal
n' 6.205, de 29 de abril de 1975, excetuado o penhor agrícola."
Ar!. 2' Esta Lei entrará em vigor trinta dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justllic•~ão

O Código Civil, na sua redução pri~itiva, dispunha:
"Art. 134. f:. outrossim, da substância do ato a
escritura pública:
1- .......................................... .
II- Nos contratos constitutivos ou trunslativos do
direitos reais sobre imóveis de valor superior a um conto de
ré is."
O saudoso Senador pelo Estado do Pará, José Augusto Meira
Duntas, figura vcnerunda em minha terra ondt: pontilicou como mestrt: de Direito Civil de tantas gerações~ jurisconsulto t: pot!ta, lt:gando-nos "BRAS\ LEIS", pooma épico da maior exprcssiio du nossa literatura, sentindo que os atas ncgociais constitutivos ou translativos
dt: direitos rc.:ais sobre imóvcis não podiam mais guardar o limite
defasado inscrito no inciso II do urtigo 134, do Código Civil,
apresentou, em 1951~ quando inh:grava a Cúmara dos Dcrutados,
projdo quo so converteu nu Loi n• J.76S, do JS do do1cmbro do

~·----~~~~~~~~
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1952, elevando o valor do inciso 11 <lo ciwdo artigo IJ4 para dcl mil
cruzeiros (CrS 10.000,00).
Dt:corridos vinte c sete anos daquclu providência salutar,
rcdamam os fntos que caminham adiante da.'i leis que seja de
novamente alterado, para ajustar-se à velocidadt: dos negócios jurídicos. A lei, com efeito, deve estar na prospectiva do dcsSJ)volvimento
da soc1cdade c sor, tanto quanto possível, antecipação de condições
futuras pela sua apro.ximação com a realidade social.
Observa-se, sem necessidade de u;,a análise aprofundada de
nossa economia, que, presentemente, os chamados bens de raiz subiram assustadoramente de preço em função da concentração urba·
na e da valorização dos imóveis rurais. l'! incurial acreditar-se, desse
modo, que abaixo da taxa legal (dez mil cruzeiros) exista imóvel que
possa ser objeto de doação ou compra e venda.
O Projeto de Código Civil- Projeto n• 634, de 1975, da Câma·
ra dos Deputados, ora em tramitação, elaborado pela Comissão ilus·
tre constituída dos Doutores Miguel Reale, José Carlos Morciru AI·
ves, Agostinho Arruda Alvim, Silvio Marcondes, Ebert Vianna
Chamoum, Clóvis do Couto e Silva e Torquato de Castro, que recebeu no plenário da Câmara 1.063 emendas, ainda demorará no seu
curso ati: aprovação rmal.
Nesse Projeto, a Comissão propôs o seguinte disciplinamento
p.1ra a matéria;
.. Art. 107. Não dispondo a lei cm contrário, a cscritu·
ra pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
VISem à constituição ou transferéncia de direitos reais sobre
imóveis de valor superior ao décuplo do maior salário mini·
mo do País."

A proposição, inscrita no Projeto, conserva a orientação do
Código Civil quanto à essencialidade da escritura pública, que funciona como requisito, ad probatione e ad substantiam do respectivo
ato, reconhecendo, apenas, que não se justifica mais a taxa no impor·
te atual, que compele precisamente as pessoas de baixa renda a
despesas de cartório de notas quando tiverem de intervir, como par·
tes, em atas constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imó·
veis, às quais ficará opção mais liberal de escolher o escrito par·
ticular, desprezando também o formalismo exagerado que as legisla·
ções modernas tendem a afastar. Por outro lado, a taxa sugerida
pelo Projeto de Código Civil, conquanto móvel, não pode ser aceita
porque evidentemente desatualizada na sua base.
O Sistema Financeiro de · Habitação, instituído pela Lei
n• 4,380, de 21 de agosto de 1964, permite que a compra e venda se
faça por escrito particular, meio adequado para reduzir as despesas
na aquisição de imóveis, qualquer que seja o seu valor, sem que isso
enfraqueça o ato.
Creio que a lei atenderá ajusta reivindicação dos que contratam
sobro bens imóveis de pequeno valor mediante escrito particular.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1979.- Aloysio Chaves.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I07, DE 1979
Estabelece que
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exceder o índice oficial da correçilo monetária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao art. 97 do Código Tributilrio Nacional
(Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966), o seguinte parágrafo:
"Ar!. 97 ............. '.' ...................... .
§ 3• Em cada ano, a atualização do valor da base de
cálculo não poderá exceder o índice de correçào monctárb
estabelecida pelo órgão competente do Governo Federal."

Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de suu publicaçilo,
revogadas as disposições em contrúrio.

Justincuciio
H~ um clamor geral em todo o País quanto ao aumento
exorbitante do Impostl' Predial c Territorial Urbano.
S,:gundo alegam as municipalidades, rHio hC1 aumento por que o
percentual relativo ao imposto permanece o mesmo. O que há é que
ele incide sobre o valor venal do imóvel, anualmente atualizado.
Assim sendo, não haveria infrigência ao disposto no art. 153. ~
29 da Constituição, segundo o qual:

. "Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que
a le1 o estabeleça, nem cobrado, em cada exercício, sem que
a lei que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor
antes do início do exercício financeiro, ressalvados a tarifa
alfandegária e a de transporte, o imposto sobre produtos
industrializados e outros especialmente indicados cm lei
complementar, além do imposto lançado por motivo de
guerra c demais casos previstos nesta Constituição.''

Por isso, no entendimento dos agentes do fisco, o percentual
permanece sempre o mesmo. O que varia é o valor venal do imóvel.
Ocorre, porém, que tal valor é fixado pelo fisco, as mais das
vezes, arbitrariamente. O Contribuinte não tem direito de interferir c
só toma conhecimento da quantia arbitrada quando é notiíicado
para pagar .
A experiência tem ensinado que não adianta reclamar. O lisco
não volta atrás, cm sua decisão, normalmente. Os aumentos variam
muito. Para alguns imóveis, o aumento é razoável. Para outros,
chega às raias do absurdo, eis que não existe critério racional para a
fixação dos valores.
Assim é que a imprensa tem noticiado casos de aumentos superiores até mil por cento, de um ano para outro.
Ora, isto constitui verdadeiro contra-senso.
Segundo dados publicados pelo Correio Bra:iliense, de 14 de
abril de 1977, por exemplo, a receita do primeiro trimestre de 1977
teve aumento equivalente a 133%, relativamente a igual período de
1976, no Distrito Federal.
O IPTU teve majoração correspondente a 116%. O imposto so·
bre Serviços, 133%.
O lançamento do ISS sobre profissionais liberais, em 1977, é cer·
ca de quatro vezes o de 1976, o que significa aumento de 300%.
Ora, no caso do ISS, houve aumento real, mesmo admitindo-se
o conceito adotado pelo fisco.
Portanto, não se pode negar que a tributação não está se
orientando pelo princípio da legalidade.
O jurista Cavalcanti de Carvalho, em entrevista ao Jornal do
Brasil, de 14 de março do corrente ano, teceu considerações do
maior interesse, a respeito do palpitante assunto, que, a cada ano,
provoca repulsa de todos os contribuintes. invoca ele o§ I• do art.
97 do Código Tributário Nacional, que diz:
"Art. 97.
§ I• Equipara-se à majoração de tributo a modificação
da base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso."

E acrescenta:
"Esse parágrafo elimina os sofismas dus autoridades
arrecadadoras. Se u modificação da base de cálculo
equivale à mujoruçilo do imposto, isto só pode acontecer
em virtude de uma lei, segundo determina a Constituição
Federal c o próprio Código Tributário Nacionul, que ins·
titui rcgrus gerais de direito tributário aplic{lvt:iS à União,
Estados e Municípios."
.Po.rtanto, é. ~vidente
mult.ipllca~, ~XJgJndo do

que os abusos c os lançamentos ilegais se
legislador providências que acautelem o~
lcgftJmO!'i dJreJtO!'i dos contribuintes, sem ferir o poder tributúrio dn
Estudo.
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Ou i, a razão de ser este projeto, que impôc limitc aos aumentos.
n decorrente do índice de corrcçào n10nct;íriu cstahclccido pelo órgão competente do próprio governo, a cada ano.
Es~c limite serú

Não é admissível que haju aumento superior aos próprios índi~.:cs de desvalorização da moeda. f: razoúvcl que, anualmente, se
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Será feita a substituição
solicitada.
COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES:

da moeda. Mas não é admissível qUt:, de ano para ano, sr.: admita
valorização imobiliária de 200, 500 ou 1,000%. Isto jamais ocorn:u.

José Guiomard- Evandro Carreira- Gabriel Hermes- José
Sarncy- Alberto Silva -José Uns- Dinartc Mariz- Milton Cabral - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela Lourival Baptista - Passos Porto - Jutahy Magalhães - João

Argumt:ntar-se-á que há casos de Vi!.lorizaçào excepcional, cm

Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni·

virtude de obras públicas que beneficiem extraordinariamente dclt:rminados imóveis.
Nesta hipótese, cabe ao l'odcr Público instituir a contribuição
de melhoria, prevista pelo art. 18, 11, da Constituição Federal, c
jamais aumentar o IPTU,
Diz a Lei Maior:

no -Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montara- Vicente Vuolo- Jaison Barreto- Lcnoir VargasPedro Simon- Tarso Dutra,

aumentem os tributos, tendo-se em vistu a pcrd<~ de valor aquisitivo

O SR. PRESIDESTE (Luiz Viana) Expediente,
Passa-se à

"Art. 18. Além dos impostos nesta Constituição
compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir:
Item 1:
' 11- contribuição de melhoria, arrecada aos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas, que terá coma··limitc total a despesa realizada c como limite individual
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado."
Aí é que está a solução.
Os imóveis realmente valorizados por obras públicas devem pagar a contribuição de melhoria. Mesmo assim, porém, o fisco não
pode cobrar o que entender. A Constituição estabelece claramente
os limites máximos e mínimo, dentro dos quais a ação arrecadadora

do fisco terá de se comportar.
Isto torna ainda mais claro que o aumento c.xorbitantr. do IPTU
é totalmente inconstitucional.
Em geral, o Poder Público não tem cobrado a contribuição de
melhoria, que é muito mais justa, porqut: só pode ser exigida de
quem foi realmente beneficiado por obras públicas. O fisco tem
preferido aumentar indiscriminada c ilegalmente o IPTU, porque isto lhe é muis f{lcil e cômodo, atingindo lodos os contribuintes, indiscriminadumente.
Por isso mesmo, t:Sle projeto propõe um teto para a cobrança
de tributos, que não admitirá mais aumentos exorbitantes. Limita-os
sr;gundo os índices àe correçào monetária, lixados pdo órgão
competente do próprio Governo,
Acreditamos que tal critério seja o mais justo c mais conforme à
eqUidade, tanto mais que o contribuinte não tem qualquer interferência na lixaçUo dos índices de corrc.~ção monetária.
Por outro lado, cumpre frisar que tais índices vi:m sendo adota·
dos não somente pelo Governo c pelos particulares, como também
pela Justiça, a fim de manter o princípio da equivalência das prestações, nos contratos levados à apreciação do Poder Judiciário,
!';com tais propósitos que submetemos este projeto à consideração do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1979,- Franco Montoro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetas lidos serão
publicados c remetidos às comissões compctcnt.s.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr, !•·Secretário.

E lida a J"eguintt•
Sr. Presidente do Senado Federal
Designo o Sr. Deputado Walter Silva para intcgrm a Comissão
rvtista encarregada de examinar a J>ropustu Uc Emenda ü Constituiç:w n\' 34, Uc 197S, cm substituiçilo ao Sr. Deputado Sam ir Achoa.
Sala Um Sessões, 8 de maio de 1979. - Murcondcs Gndclhu,
Pela Liderunça do MDB.

Está finda a hora do

ORDEM DO DIA
Votação, cm turno único, do Recurso interposto pelo
Senador Dirceu Cardoso à decisão da Presidência que
indeferiu o Requerimento sjn•, de 1978, de sua autoria,
solicitando informações ao Poder Executivo, atincntes a
imóveis retomados ou adjudicados, por inadimplência dos
mutuários, através do Sistema Financeiro de Habitação ou
de hipoteca, tendo
PARECER, sob n• 100, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela procedência do
indeferimento, com voto vencido dos Senadores Tancrcdo
:-.leves, Nelson Carneiro c Franco Montara.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, cabe à Presidência
prestar os seguintes esclarecimentos:
Na sessão de li de maio de 1978, o Senhor Senador Dirceu Car·
doso dirigiu à Mesa requerimento de informações, que foi indeferido
por não obedecer à norma prevista no art. 239 do Regimento lntcr·
no.
Em pronunciamento datado de 17 do mesmo mi:s, o nobre Sena·
dor Dirceu Cardoso interpôs recurso du decisão da Presidência, justi-

ficando o seu requerimento pelo fato de estar tramitando na Ca'a o
Projeto de Lei da Câmara n• I, de 1977.
A Presidência enviou a matéria ao exame da Comissão de
Constituição e Justiça, que, em seu Parecer de n• 100/79, esclarece:
I) O artigo 45 da Constituição, que regula o processo de fiscali·
zação, pela Câmara e pelo Senado, dos atas do Poder Executivo,
inclusive os da administração indircta, não se acha regulamentado e,
cm conseqUência, permanece, na prática, inaplicável a letra "a", do
inciso I do art. 239 do Regimento Interno, no qual o nobre Senador
pretendeu basear si:u requerimento;
2) O Projeto de Lei da Câmara n• I, de 1977, não trazia
qualquer dispositivo referente à politica habitacio~al, sobretudo ~o
que tange à construção, revenda c retomada de un1dadcs habttacto·
nuis construídas ou financiadas pela Caixa Econômica Federal, pelo
Banco Nacional da Habitação, ou seus agentes financeiros, concluin·
do que:
"Não há a mínima pertinência entre o requerimento de
informações do eminente Senador e a proposição indicadora da remissão!"
A Presidência esclarece, ainda, que o resultado da deliberação
do Plenário sobre o recurso servirá de orientação à Mesa paru decisões sobre requerimentos pendentes de despacho c para casos idênticos que ocorrerem, de acordo com decisão tomada pda Comissho
Dirc:tora em rcuniiio dr; 9 de janeiro último uo aprovar parecer do
nobre Senador Henrique de Lu Rocquc, proferido sobre requerimento de autoria do Senhor Senador Itamar Franco, conforme avulso
que, também, instrui a presente matéria.
Vai-se pussar, ugora, à nprcciaçi'lo do recurso.

~~~
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Clln~cdo a p;davra, rara encaminhar a
Dirceu Cardo~o.

votaç~1o,

ao Senador

O SR. UIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a
volação. St:m revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Scn~1dorcs:

Ern 1978, end"ecei um pedido de informações ao Sr. Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da República, a lim de informar qual
o númc=ro de imóveis retomados ou udjudic01dos, por inudimplência
dos mutuários, através do Sistema Financeiro de Habitaçf1o ou de
hipoteca.
Estava tramitando nesta Casa, na época, um projeto de origem
da Câmara dos Deputados que regulava o assunto.
Hoje, na nossa pauta, consta o nosso recurso c o pan:cer da ilus~
tro Comissão de Constituição e Justiça reforçando e homologando o
indeferimento que a Mesa houve por bem dar ao nosso requerimen·
to.
Inconformado, Sr. Presidente, com a decisão da Mesa, interpus
recurso, e é este recurso que hoje vamos votar, tendo eu, agora, a
oportunidade de encaminhá-lo.
Diz o art. 30, letra d, da Constituição Federal:
"a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado
Federal encaminhará, por intermédio da Presidência da
República, somente pedidos de informação sobre fato
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sobre
fato sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou de
suas Casas;"
Ora, o assunto se encaixa perfeitamente no disposto no art. 30,
letra d, da Constituição Federal.
Sr. Presidente, o art. 30, letra d, estabelece que só serão encami·
nhados pedidos de informação sobre fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite.
Estava em tramitação, na Casa, um projeto sobre hipoteca,
inadimpléncia, casas populares, exatamcntc sobre o assunto a que 0
requerimento fez referência. Mas, diz ele: "ou sobre fato sujeito à
fiscalização do Congresso Nacional".
Sr. Presidente, ou é uma conjunção que indica uma alternativa.
Alternativas são as expressões de duas frases ligadas pela conjunção
ou- ou uma, ou outra; ou César, ou a lei; ou nós, ou a Comissão de
Constituição e Justiça. Ou, portanto, é uma conjunção.
No caso, aqui, da Constituição Federal, Sr. Presidente, a
conjunção liga ou o as.unto ou o fato relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou sobre fato sujeito à fiscalização do Congresso
Nacional.
O meu requerimento de informação, Sr. Presidente, encaixa-se,
engaveta-se cxatamentc nos termos da Constituição: ou na primeira
e'prcssão, ou na segunda expressão, porque havia um projeto em
tramitaçuo na Casa que tratava do assunto. Nilo era, exatamente, o
caso da dívida dos usuários do Banco Nacional da Habitação, mas
matéria do Banco Nacional da Habitação e da Caixa Econômica, c,
àquela época, ati: o Sr. Presidente e a Diretoriu da Caixa Economica
tinham estado no Senado, prestando informações sobre o assunto.
Na primeira parte, na primeira expressão, antes da conjunção
ou. alternativa, o assunto encaixa~sc perfeitamente. Na segunda, "ou
sobre fato sujeito à fiscalizaçuo do Congresso Nacional ou de suas
Casas".
Sr. Presidente, se o Congresso Nacional não tem mais autoridade, não tem mais o poder de iniciativa, de receber uma informaçuo sobre fato que está sob sua fiscalização- e está, porque diz o
art. 45 da Constituiçuo Federal:
"Art. 45. A lei regulará o processo de fiscalizaçiio,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração
indircta."
Ora, Sr. Presidente, se nào se encaixa aqui, creio que a nobre,
ilustre e augusta Comissão de Constituição c Justiça está numa ligeira cawrata jurídica, está vendo pouco. E cstú vendo pouco, pelo

scp:uintc: uma miopia, uma ligeira miopia, um princípio de miopia
Porque "a lei rcgulurá o processo de fiscalizaçüo, pela Cúmara dDs
Deputado~ c pdo Senado Federal. dos atas do Poder b~ccutivo,
inclusive da administracüo dirct:~, ''
Eu sou sabedor, Sr. Presidente:, por via indircla, que hú trinta
mil imóveis só no Rio de Janeiro, adjudicados pch1 Caixa Económica Fedcnil, que nUo mais são retomados porque: criou-se outra ligura jurídica. Ao invés de retomar a casa do cidadão que nào podt!
pagar, porque ninguém pode pagar, da bolsa pequena, as amortizações que o BNH cobra dos usuários, ninguém neste Pais. O individuo paga, paga, paga c, no fim de cinco ou seis anos, está devendo mais ainda do que a dívida inicial. Então, trinta mil eram os
apartamentos no Rio de Janeiro adjudicados pela Caixa Econômica
Federal. São retomados, sob outra !igurajurídica, pela Cai'a Econômica Federal, e nós nem podemos saber o número desses apartamentos. E pelo Brasil a fora é a mesma coisa; em todos os Municipios
onde o BNH criou os parques habitacionais também existem a
mesma ligura,a mesma inadinplência, os mesmos usuários faltosos,
porque ninguém agUenta pagar por este sistema do BNH, que é um
sistema draconiano. Ele faz a casa, a pessoa tem a felicidade de entrar, mas, depois, é um mês de infelicidade coroando outro mês de
infelicidade, até o dia em que abandona, larga-a, porque não pode
pagar.
Sr. Presidente, existem Deputados, não sei se Senadores, que
compraram apartamentos pela Caixa Econômica Federal, pagaram
5 ou 6 anos e estão devendo muito mais do que a dívida inicial.
Quero crer, c apelo à nobre Bancada da ARENA. A Comissão
de Constituição e Justiça convalesceu, deu provimento, homologou
a decisão do Presidente da Casa indeferindo meu pedido, pedido que
se encaixa perfeitamente no dispositivo da Constituição. Não é mati:ria regimental, é a ultrapassagem desse Regimento Interno, é a
Constituição que no seu art. 30, alínea d, diz: "somente pedidos de
informação sobre fato relacionado com matéria legislativa cm trâmite ou"- e está aqui a conjunção alternativa que estabelece a alternância entre as duas frases, a anterior e a posterior, ou uma ou
outra, mas com a mesma validade de expressão.
E ainda no art. 45:

"Art. 45. A lei regulará o processo de fiscalização,
pela Câmara dos Deputados c pelo Senado Federal, dos
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração
indireta."
Sr. Presidente, pediria a atenção da nobre Comissão de Constituição e Justiça, o meridiano jurídico da Casa, onde se sentam as
celebrações jurídicas desta Casa, porque, ao homologar a decisão da
Mesa, quero crer, violou o que estabelece a Constituição Federal no
art. 30, letra "d", e no art. 45. São dois artigos.
Quero crer, ilustre Relator, Senador Hclvídio Nunes, pesando
mais estes nossos elementos, pudesse liderar a Bancada da ARENA,
a !im de que aprove o nosso pedido de informação.
Sr. Presidente, imagine se fosse outro o nosso intento. Só saber
quantos apartamentos foram tomados pela Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro e nus Capitais: Salvador, Suo Paulo, Curitiba,
Porto Alegre, Recife, Belém, e assim por diante ...
Neste caso, peço à nobre Bancada da ARENA apoie nosso desejo, porque ele está apoiado, está calcado, está- usando um termo
comum - cstaqueado cm dois dispositivos constitucionais: em dois
dispositivos constitucionais: o art. 30, letra "d" e o art. 45. C:: o apelo que faço à nobre Bancada da ARENA, certo de que niio terá um
enterro de primeira classe um requerimento que visa sabCr aqueles
pobres que não puderam atender às amortizações e lhes foram tomados os seus apartamentos, as suas casas, por este Brasil afora.
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Moucyr Dallu (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra o nobre
Senador Moacyr Dalla, para encaminhar a votação.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cm que pese ú
magnífica argumentação do eminente Senador Dirceu Cardoso,
mas, tendo em vista a jurfdica exposição dada pela Mesa c o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, a Liderança da Maioria
houve por bem rejeitar o recurso do nobre Representante do Espíri·
to Santo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo mais quem
queira usar da palavra, coloco em votação o recurso.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria será arquivada.
O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 94, de
1979, do Senador Mauro Benevides, solicitando o
dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 62, de
1977, de sua autorh, que dispõe sobre a contagem em favor
dos segurados do lN PS do tempo de serviço público, estadual e municipal.
Em votação o requerimento.
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB -CE. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores; na legislatura passada submeti à apreciação do Senado projeto
de lei que dispunha sobre a contagem em favor dos segurados do
lN PS do tempo de serviço público estadual e municipal.
Naquela ocasião, a matéria tramitou nas diversas Comissões
Técnicas, logrando manifestações favoráveis, mas, ao ensejo de sua
apreciação pelo plenário, entendeu a Maioria que o Sistema
Previdenciário do País não suportaria o ônus decorrente desse beneficio por mim proposto à consideração desta Casa Legislativa.
Sr. Presidente, recebi de várias Unidades Federativas significativas manifestações de apoio para que a proposição tivesse o seu curso
normal, nesta e nu outra Casa do Congresso, e pudesse subir à
sanção presidencial, para, afinal, transformar-se em diploma legal
vigorante.
Esgotada, porém, a Legislatura anterior, o projeto, como
disciplina o Regimento, foi ao Arquivo. Agora, pretendo reabilitá-lo
para uma nova tramitação, na esperança de que, desta feita, a Maioria, sensível à justeza da matéria, se incline pelo seu acolhimento.
1: sobretudo este, Sr. Presidente, o objetivo do requerimento
ora submetido à votação. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará a tramitar normalmente, bem como o Projeto
de Lei do Senado n• 56J77, que com ele tramita cm conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cámura n• 14, de 1978 (n' 1.266-C%73, na Casa de origem),
que dispõe sobre a sistematização da legislação cm vigor,
nu forma que indica, e dú outrus provid~ncias, tendo
PARECER. sob n• 262, de 1978, du Comissão:
-de Constltuiçilo e Justlçu, pelu constitucionalidudc c
juridicidade, e no mérito, pela uprovaçilo.
Em discussão o projeto.
Concedo a palavra no nobre Senador Leite Chaves.
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O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, este projeto é originário da
Cümara c recebeu o beneplácito da Comissão de Constituição e Justiça, Esti1 catulogudo, nu Ordem do Diu, sob o n• 3.
Parece-me que é um dos projetas que devam merecer u acolhida
desta Casa. Amplamente foi discutido na Cãmara, c creio, Sr. Presi·
dente, que nilo há projeto de mais oportunidude e pertincncia, pelu
seguinte razão: ao longo destes anos, desde o Império, inclusive temos vivido num oceano de leis, leis extravagantes que proliferam à
margem da própria legislação codificada. E, nisso, tanto a Administração como mesmo o sctor privado têm encontrado dificuldade
enorme. Ati: para os juízes e advogados deste País é: uma tarefa difícil, pela irracionalidade do mundo das leis.
Neste particular, não seguimos a sabedoria dos franceses, que
ainda hoje mantém vigente o Código Napoleónico. Qualquer emenda ao Código Civil for-se-a diretamente e nâo por uma lei lateral.
Aqui, as leis são tão profusas que nós perdemos, inclusive o setor administrativo, no que tanje às leis.
Com a introdução do ci:rebro eletrónico, seria fácil a turefu dos
juristas e, também desta Casa, numa reformulação que tives!:le porescopo Jogiscizar, esse corpo legal, sem o qual o Puís nào pode viver.
Apenas cito, dentre todos, um caso que me ocorreu ontem. no
Gabinete: chegou um cidadão, um advogado de grande categoria cm
Ponta Grossa, no Paraná, advogado de uma Sociedade de Economia
Mista do Município, que atua no setor da elctricidadc. Pois bem, lá
no Estado, eh: não foi capaz de saber se vigia ou não, se estava vigendo ou não o Decreto n• 6.464, de 2 de maio de 1944, que alterou a
Lei das Sociedades Anónimas. Nilo a lc1 atual. mas o Decreto
n"' 2.627, anterior.
O art. 99, parágrafo único, do Decreto-lei nY 2.627, diz o se·
guinte:
.. A emissão de ações preferenciais sem dirdto a voto
não pode ultrapassar metade do capital da companhia."

Então, antes mesmo da revogação pela ld atua!, houvt: intercorrência desse dt:creto, que estabelecia:

"Nilo se aplica às açõcs cm que a Fazenda Pública tem
direito a votos."
Quer dizer, esse dispositivo não " aplicaria às açàes eni que a
Fazenda Pública tivesse direito a voto.
A Lei das Sociedades Anónimas sofreu modificação, mas esse
decreto- ninguém sabe se por existência de um outro ou em razão
ainda vige ou se foi derrogado. A Junta Comercial do Estado registrou o contrato, normalmente, e homologou o aumento do capital.
Alguns Ministérios aceitaram, mas houve um que disse que não, que
esse decreto continuava a viger. Resultado: essas alterações contra·
tua is, feitas nessa companhia, não podem operar resultados em razão
dessa extrema dúvida. Então, veio ele ao Senado para recorrer ao
cérebrO eletrônico, c em razão disso esclarecer-se a esse respeito.
Veja V, Ex• que esse é: um caso dentre milhares, cito esse porque
isso foi de ocorrência recente.
Então, Sr. Presidente, acho que o Senado poderia aprovar este
projeto; isso não implica em ónus nenhum, porque não quer dizer
que o Governo ou que o Executivo tenha que, de Jogo, empreender
essa tarefas. Isso poderia ser feito lentamente, mediante constituição
de comissões. Essa lei não trarú ónus nenhum de imediato e, a lohgo
prazo, ela poderá inclusive socorrer o Governo atuul, que se encon·
tra às tontas, com situações das mais vexatórias no setor legal: Quero
referir-me, ainda, u um cuso de que o Senado tem conhecimento. É
dos recentes e de grande conseqUi:nciu, que em outro país seria motivo, até:, de condenação dos jornais e du população nacional; é: o caso
do Código de Processo Penal. Fai aprovado na Cümuru e veio pura o
Senado; aqui, depois de um longo esforço, tivemos condições de ouvir os grandes juristas no País- a Ordem dos Advogados, juizes, mi·
nistros - ucerca duquelc C6digo, pura melhorá-lo, para tornâ-lo
exeqUível, vem cm seguida mensagem do Senhor Presidente da Re-
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ProCI'dt•·.H' a \'Oiaçào

pl1 111ica ~.: n:tir~1 o prt,jcto qut: jú tinha ~idLl apmvado na Cúmara d(l\
lkputath>s. E ÍS\ll Jcpni!'l de longa~ luta\, pLlfquc se l:tHHlicillfiOLI a
~lJHO\'il\~to dLl Cúdigo l)cnal, qucjú tinha sido apHnaJo. ;, do Códi~o
de Prnccs ... n Penal. Resultado, rc\·ognu-sc tl Clldigü Penal c n:tiruusc a mt:nsagcm ac~.:rca do Código de Prucc:"~so Pcn:d. quandn j:'t c:-.ta\'il cm Tr.unit~JçJo. Ent~o. csSl' caso~ de gravidade; esse mundu dt:
kis. essa prolifcraçào exagerada, esses conllitos abundantes no campll jurídico tCm causado prcjuí;~o muito' sCrio ü administraçrto.

VOTAM "N/iO" OS SRS, SENADORES:
Murilo Badaró, Líder da ARENA
Mfonso Camargo
Amaral Furlan
Bernardino Viana
Hclvídio Nunes
Henrique de La Rocque
Jcssé Freire
José Lins
Jorge Kalume
Jutahy Magalhiies
Lenoir Vargas
Raimundo Parente
Saldanha Derzi
Tarso Outra

De maneira que o nmso apelo aos St!nadorcs. ~ltl Lidcr da BanMajoritúria, ora no exercício desse mister, é de que apruvcnhlS
I.!SS!! projcto, por.quc ele- digamos- cstú além das fronteiras p:1rti·
dúrias c é de alta convcniência c neccssidadc pura a própria administraç~lo púhlic:.t brasileira; não trará ênus, como dissemos, c ensejar:"! a
oportunidade de St: rcvcr essa legislação ~.:ontraditória c conllit:.~nte,
~ada

i

que tem causado mais prcjuízos à administraçr10 do que mesmo benefícios,
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente, (Muito bem!)

\,

O Sr. Moncyr Dalla (ARENA - ES) - Sr. Presidente, peço a
palavra,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana} - Concedo a palavra ao
nobre Senador Moacyr Dalla, para encaminhar a votação.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Para encaminhar a
votação.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O problema realmente existe e tem sido objeto de constante
preocupação do Governo que, inclusive, j:í iniciou os trabalhos de
sistematização reclamados, promovendo a revisão e atualização dos
Códigos Civil, Penal e Processual Penal e da Lei das Contravenções
Penais, cujos projetas encontram.se em tramitação no Congresso
NacionaL Cabe lembrar que estão em pleuo vigor o novo Código de
Processo Civil e a Lei Orgânica da Previdi:ncia Social (atualizada},
Atualmente, está o Executivo trabalhando na revisiio e atualização da Consolidação das Leis do Trabalho e do Código Nacional de
Trânsito, que brevemente seriio submetidos à apreciação do Legislativo.
Tendo em vista, Sr. Presidente, que o eminente autor do projeto
lixa um prazo de doze meses para esse trabalho, vê-se que, sendo dcs·
sa magnitude, esse trabalho não poderá ser feito em tão pou~o tem~
po.
Dessa maneira, Sr. Presidente, a Liderança da Maioria vui rejci·
Lar o projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Contin1111 em discuss"o a
mat<ria. (Pausa.)
Não havendo quem queira prossegui-la, declaro·í..l encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se.: acham.
(Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR}- Sr, Presidente, requeiro
vcrilicaç5o de votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai >er procedida a veri·
licaçr10 solicitada pdo nobre Senador Leite Chaves.
Nos termos regimentais, a Presidência suspcnde a sessà~ pelo
tempo regimental a isso destinado c fará acionar as campamhas,
para que os Srs. Senadores se desloquem dos seus gabinetes, se assim
o entenderem, para o plenário.
Está suspensa a sessão.
Su.rpensa às 16 horas e 4 minutos. a sessão!! reaberra às
16 horaJ e8 mim11os.)
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Marcos Freire, Líder do MDB
Cunha Lima
Evelásio Vieira
Franco Monloro
Humberto Lucena
Lázaro Barboza
Leite Chaves
Mauro Benevides
Orestes Quércia
Paulo Brossard
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana} - Votaram a favor do
projeto lO Srs. Senadores; contra, 14 Srs. Senadores. Não há quorum
para votação. Fica a mesma adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana} -Item 4:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cãma·
ra n• 15, de 1978 (n• 2.530/76, na Casa de origem}, que
altere o Plano Nacional de Viação, incluindo trecho
rodoviário na BR-497, c dá outras providi:ncias, tendo
PARECERES, sob n•s 75 e 76, de 1979, das Comissões:
- de Tr.ansportes, Comunicações e Obras Públicus,
(ouvido o Ministério dos Transportes}, contrário; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Niio havendo quem queira discuti-lo. declaro-a encerrada,
licando sua votação adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana} -Item 5:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 66, de 1978 (n' 1.582/75, na Casa de origem},
que altera a redação do art. 353 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de i' de
maio de 1943, tendo
Pareceres, sob n•s 93 e 94, de 1979, das Comissàcs:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude, e, no mérito, favorável; e
-de Legislação Soclul, favorável.
Em discussão. (Pausa.}
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro
encerrada a discussão, licando a votação adiada por falta ,de número, em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação prelimin~1r
dajuridicidude nos termos do art. 296 do Regimclllo ln ler·
no), do Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1979, do Senador Ot·eslcs Quén:in, que ussegura a livre negociação colt:ti·

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viann) -· Eslú reaberta a sessão.
Vai-se proccdc;r à vcri!icaçUo requerida, que será feita pelo proccssu
de: votação clctrünica. Os Srs. Líderes votarf1o cm primeiro lugar,
votando cm seguida os Srs. Senadores. (Pausa.)
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va entre entidades sindicais de empregadores e de emprega·
dos c revoga disposição da Consolidação das Leis do Trabu·
lho, tendo
PARECER, sob n• 127, de 1979, du Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela injuridicidude, com
voto vencido dos Senadores Franco Montoro, Tuncredo
Neves e Nelson Carneiro.
Em discussilo o projeto, quanto àjuridicidadc, (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-u
encerrada, ficando a votaçilo adiada por falta de quorum.
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Só podemos chegar a uma conclusão - a exploração mineral
no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais não tem atendido iJ ne·
cessáriu racionalização, especialmente porque parte du sua produ·
ç:lo é voltada pura o atendimento da demanda externa. Pura que
~uju maior racionalização, diz o Presidente da CRVD, u produção
do Quadrilátero Mineiro deve atender o mercado interno do Pais.
I; o momento de perguntar: essa norma apenas deverú ser segui·
da pela Vale do Rio Doce, ou serú válida pura todos os demais mine·
radares estabelecidos nu úreu, cujos projetas estilo destinados a aten·
der basicamente aos mercados externos?
!; importante esclarecer esse problema, de vez que, ao que consO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ esgotada a matéria tu, as principais reservas em território mineiro não pertencem à Vale
constante da Ordem do Dia.
do Rio Doce e sim às outras empresas.
Hã oradores inscritos.
A outra noticia que merece comcntàrios é um connito com u que
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira.
acabamos de trazer ao conhecimento da Casa, Esta outra, saiu uma
O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (M DB • SC. Pronuncia o seguinte semana depois, no jornal O Estado de S. Paulo, de 6 de abril de 1979,
e nela o ministro dus Minas e Energia, César Cais, anunciou que o
discurso.) • Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos últimos unos, cm certos perfodos com maior intensidade, o general Figueiredo havia determinado "prioridade imediata" pura u
Projeto Curnjlls volta·e·mcia retorna ~discussão, nus duas Cusus do implantaçilo do Projeto Curajús.
Congresso Nacional c nos meios técnicos c intelectuais brasileiros.
Em meio 11 matéria surge a preocupação de exportar por CuruIsso porque diversos aspectos do referido projeto suo polémicos, jús, para impedir que "as jazidas do Quadrilâtero Ferrlfero sejam
alguns deles nilo tendo saldo, até agora, da llrcu de sombru cm que levadas à exaustão, destinando a sua produção apenas para o merca.
foram colocados desde o início.
do interno". Ao final, transparece a aceitaçilo de Carajús como reserSào conhecidas inúmeras decisões u respeito de Curujús, Sabe· va estratégica (ferro de alto teor, britado segundo uma granuiomcmos que huviu um sócio estrangeiro, a Unitcd Stutcs Stc~:l, que ini- triu fina) das grandes siderurgias internacionais,
ciou o projeto, definindo também a opção rerroviúriu paru o tnrns·
Este ponto, Sr. Presidente, é da mâxima importância. Cabe
porte do minério, tendo igualmente conhecimento u opinião públi·
cu da saída da empresa norte-americana. No cntunto, upcs:tr de ter precisar seu produçilo de ferro do País, bem assim a de outros minesido adquirida por 50 milhões de dólurcs a participação da Unitcd ruis, deve, ou nào, viabilizar o projeto de desenvolvimento brasileiStutcs Stccl, sequer uma nota de esclarecimento foi divulgudu u rcs· ro. Outra niio pode ser a maneira de ver o problema.
Assim, Carajlls ni\o é um problema de uma rcgii\o, pois é
peito. Apesar do pagamento dmes 50 milhões de dólares, u V:ilc do
Rio Doce, pura admitir qualquer outro sócio no proje:o, ficou abri· curucterizadumentc nacional, da mesma forma que toda c qualquer
guda, o que foi confirmado pelo seu antigo presidente à Folha dt• S. exploração de recursos naturais em território brasildro.
Paulo, de 9 de agosto de 1978, a consultar com prioridade u Unitcd
No caso do ferro, exportações maciças desse produto, a preços
States Stcel.
praticamente constantes ao longo dos anos, significa aumentar o
Sào estranhos, sem dúvida ulgumu, alguns fatos que cercam o poder de competição dus siderurgias internacionais, que se capaciProjeto Carajás,
tam, até mesmo, a triunfar dentr.o do mercado brasileiro de aço.
Por outro lado, sào c>:tcnsus us reservas minc:ruis da {trc:u, nt1o só
Nilo podemos admitir que o nosso País seja umu reserva cstraté·
de minério de ferro, mas de outras substâncias.
gica internacional. O contrArio deve ser verdadeiro, o mercado
Aindu mais, muito embora o Projeto Curujlls tivesse sido adiado mundial deve ser uma reserva estratégica para os nossos produto's.
pura um momento mais oportuno, em termos de mercado mundial
Este é o nosso pensamento, o qual, acreditamos, reflete u
pura minério de ferro, o jornal A Ga:era Mercantil, de I• de de·
opinião
da maioria da populaçilo brasileira. Nilo forma sentido
zcmbro de 1978, revelava um fato interessante. Segundo essa folha
especializada paulista, um estudo feito pela empresa Sofres/de pura o exportarmos o nosso melhor ferro, o nosso melhor manganés, as
Banco Mundial observou que o minério existente eu ser produzido nossas melhores madeiras, porque a substituição desses bens
cm Carajâs "será a grande reserva estratégica que as siderúrgicas te· acumulados pela natureza em nosso território pode representar um
custo muito maior do que a reduzida entrada eventual de divisas,
rilo nos anos futuros".
Jâ manifestamos, num outro momento, u nossa preocupação decorrentes dessas vendas ao exterior.
O estudo dos grandes projetas de exportaçilo, elaborados nos
quanto ao enquadramento do Projeto Carajâs dentro dos interesses
llltimos
anos, é essencial, portanto, Sr. Presidente, Esses projetas
nacionais,
1:. de estranhar, portanto, que assim de repente seja retomada u necessitam de uma anillisc global que defina graus de prioridade,
centrados unicamente no conjunto de interesses nacionais brasileiiniciativa.
!; também estranho, c merece um esclarecimento maior, o con· ros,
Jazidas minerais, ainda que abundantes, devem significar bases
nito de opiniões a respeito do reinício das operações de Curujús.
pura o aumento da competitividade da indústria do Pais, O contrADuas notícias de jornais merecem camcntllrios.
A 29 de março último o presidente da Companhia Vale do Rio rio é fortalecer atividades industriais localizadas cm outros territó·
Doce, Eliezer Batista da Silva, disse a O Globo considerar irrc· rios, que silo, afinal, competidoras c inibidoras do nosso próprio
versível o Projeto, que cubia ser revisto pura se tornar viável. Admi· desenvolvimento.
1: preciso, portanto, colocar o problema em bases claras. Não
tiu, dentro dessa linha de raciocínio, u intenção de dcsonvolvcr um
devemos apenas situar os projetas pela sua cupucidadc de gerar diviprojeto modesto.
sas, mas bem mais, na suu importGncia nu geruçuo interna de
A certa altura, explicou o presidente da CVRD:
empregos e renda.
"O início de operação de Curujús nua significL<ri• a pu·
Daí, Sr. Presidente, ser nossa opinião que nilo só o Projeto
ralisuçào das minas do ''quudrillltcro mineiro" mais uma Curajãs, mas todos aqueles formulados sob as mais discretas condi·
radonulizuçào de sua c.xp\oruç~o: diminui ou cstudona a ções necessitam de estudo, mcditaçi\o c, sobretudo, umplo
aua produçlo, que pus.'IU <I atender o mcn.:mio nacional, ~.:n· conhecimento de todas as suas implicuções, em termos de objctivos
41H1nto as exportações ficam por co11t~1 de Caraj(ls"
nacionuis.
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O silêncio pode ser de ouro, mas às vezes a discussão é
fundamental, para que não ocorra, sob a protcçào do silêncio, a fuga
do ouro. E entre o ouro e o silêncio, o primeiro vale muito muis,
principalmente para um País que ostenta uma dívida externa da
ordem dos 43 bilhões de dólares. Isto, no ano passado, e que agora
caminha para os 50 bilhões de dólares.
Voltamos a este tema porque achamos que o Projeto Carajás
deve ser debatido, porque, nem o Governo atual tem ainda
conhecimento pleno em termos de desenvolvimento nacional.
E, mais ainda, Sr. Presidente, tem-se discutido muito, inclusive
nesta Casa, das vantagens do escoamento dessas riquezas minerais:
se por via Iluvial, por hidrovia, ou por ferrovia. Pelos dados de que
dispomos a nossa preferência, por oferecer custos menores, ê o
transporte através de hidrovias.
Mas, Sr. Presidente, agora, o Dr. Eliseu Resende, na última
sem.ana vai ao Parã c anuncia que o Governo, que neste momento
está reduzindo 40 bilhões de cruzeiros do seu orçamento fiscal, na
parcela destinada a investimentos, vai construir a ferrovia c organizar, simultaneamente, a hidrovia para um sistema misto de transportes.
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, um país que está com a sua
inflação galopante, um país que cstã com sua dívida externa crescente, inquietante, um país com uma dívida interna elevadíssima, assoberbado de problemas sociais, econômicos e políticos, um país que
chega a esta posição, porque os governantes destes últimos anos não
têm agido com seriedade e com responsabilidade, e que têm revelado, ao longo dos últimos anos, uma ação perdulária, em que se
esbanja a pouca poupança de que esse país dispõe e, agora, vai, para
exportar minério para outros centros, construir uma ferrovia de 850
quilômctros, cujos trilhos serão assentados, muitos quilômetros,
sobre pântanos, pode esse país ao mesmo tempo, organizar uma via
fluvial? Em que país estamos?
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, com muita
alegria, o Senador Gabriel Hermes, que tem ocupado algumas vezes
a tribuna desta Casa, enfocando o problema e defendendo a prioridade para o escoamento daqueles minerais por via fluvial.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Nobre Senador,
acompanho este problema desde seu nascedouro, desde quando
ocorreram as primeiras pesquisas ' as primeiras verificações da existência de ferro na Serra dos Carajás. Devo dizer a V. Ex•. para não
fazer um longo aparte, que este assunto, trazido por um representante do Senado, de uma região que não seja a Região Amazônica é
realmente oportuno, e congratulo-me com V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mui to obrigado.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Não se trata apenas
de um assunto de um Partido, nem de uma região; já, agora, é um
problema nacional. O ferro dos Carajás é: uma das riquezas do Brasil
c o Vale do Tocantins e do Araguaia, ê uma das reservas maiores
deste imenso Pais que herdamos deste povo bravo que soube conservá-lo para nós, os portugueses. O Vale do Tocantins e Araguaia não
é apenas o lugar do ferro dos Carajás; ali estamos com o maior rio,
que realmente é o rio da unidade nacional, Tocantins, saindo quase
com um seu afluente, o Araguaia, daqui de Brasrlia, tendo a sua foz
no Amazonas, vai chegar ao Acre, fazendo, talvez, o maior caminho
de água navegável do mundo. Ontem, Sr. Senador, tive audiência
com o Senhor Presidente Joilo Baptista Figueiredo, audiência que
me surpreendeu, porque, solicitada, foi quase que: nutomnticnmente
marcada. Estive com Sua Excelência além do tempo que eu mesmo
destinara, para poder expor-lhe os problemas da hidrovia, da hidrelétrica e do ferro dos Carajás e da heveacultura. Levei um estudo
feito com a colaboraçilo de uma equipe de engenheiros de
Silo Paulo, do Clube de En~enharia e do Clube de Engenharia do
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Rio de Janeiro, logo um estudo sério, honesto, dentro da realidade.
Ouviu Sua Excelí:ncia, atentamente, todos os detalhes. Tudo isso
que V. Ex• está expondo, cu também expus ao Presidente. Tudo
aquilo que nos interessa a nós brasileiros, que é exportar hoje, infelizmente, ainda, pedaços do chão da nossa Terra cm bruto, ferro,
enquanto não podemos exportá-lo beneficiado, como desejamos,
em aço ou, pelo menos, de uma forma que dê maior soma de r~:scr
vas para nós. Fiquei, confesso, impressionado com a atenção do
Presidente João Baptista Figueiredo, que concluiu com as seguintes
palavras, no final da minha audiência: "este estudo, levo eu, hoje,
para casa, para estudar, meditar e buscar a melhor solução ao País.
Nós voltaremos, ainda, a conversar. Agora, complementando a visita do Ministro ao meu Estado. Estive, neste início de ano, por duas
vezes com o Ministro dos Transportes e duas, também, com o Ministro das Minas e Energia, debatendo esse problema, porque não se
compreende mais que a solução não seja integrada, hidrovia, hidrelêtrica, transporte, quando buscamos o melhor e o mais cconômico.
Os dois aceitaram c partilham da tese integrada HidroviaxHidrelética. O Ministro dos Transportes, indo ao meu Estado, fez convidar
vários Deputados e Senadores. Não teve a minha presença, o que
surpreendeu amigos meus, por ser eu considerado um homem que
debate esses problemas. Mas, cu sabia que ainda teria que debatê-lo
aqui e teria, talvez, que contrariar normas oliciosas ou teses gover-

namentais. E nesse assunto, coloco-me como um homem do Pais,
homem dos interesses brasileiros. Não sou homem, nessa altura, de
Partido, nem homem de facções; sou homem de interesse do meu
País, do nosso País. Preferi não ir. Ouvi as declarações do Ministro
dos Transportes, pelo menos, duas realmente necessárias de serem
ouvidas: as eclusas serão feitas - era a minha tese número um logo, o rio não será fechado. Tive a oportunidade de verificar c recebi do Ministêrio dos Transportes o estudo jâ bem avançado para que
se construa as eclusas. Quero deixar este depoimento. Mas, tive a
oportunidade de ouvir do Ministro que, com a construção das eclusas, estar!amos com cerca de 70% do caminho de águas da hidrovia
encaminhado, e daí a sua declaração, lá, de que o escoamento do ferro seria feito pelo Tocantins, tese que defendo c o Ministro
concordou. Estranhou a V. Ex•, estranhou a mim, tambi:m, o fato
de se pensar na ferrovia paralelamente. Nobre !;onador, ê um problema que precisamos esclarecer, e até levar este esclarecimento ao
Executivo. lõ um assunto de suma importância e que sei que está
preocupando os Ministros c o Presidente da República. Digo mais a
V. Ex•, é um assunto· que mudou face a fatos novos, a hidrovia c
Porto no Pará afirmei isso ontem ao Presidente da República. Quando se pensou em levar o ferro de Carajás através dessa ferrovia, a
princípio de mil quilômctros, hoje falando-se em 850 quilômetros,
não tínhamos o porto que construímos hoje, em Vila do Conde, e
que poderá, facilmente, ser para navios até IDO mil toneladas, que é
o usual hoje para transporte de petróleo c volta com ferro. Nilo
havia a possibilidade de fazer a hidrovia, porque não estávamos
fazendo a hidrclétrica. Sr. Senador, isso hoje existe; então, existem
fatos novos. Cuncluo o meu aparte me congratulando com V. Ex•.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Casa ouviu, a Casa escutou; o depoimento não é
de um homem do Movimento Democrático Brasileiro, não é da
Oposição, é de um homem que tem uma tradição pol!tica, que tem
uma tradição empresarial, que tem um grande cabedal. lõ um
depoimento insuspeito o que acaba de prestar o Senador Gabriel
Hermes, que confirma tudo que estamos a dizer: que o Ministro dos
Transportes vai ao Pará c anuncia que tem recursos para construir a
ferrovia, piua agradar aos maranhenses. Vai construir a hidrovia, esta agradando nos pnracnses c aos brasileiros: é a prioridade certa,

corrctn, o transporte, o escoamento da produção pela viu Iluvial.
Procede assim o Ministro. Por outro ludo, o Presidente da
República recebe o representante do Pnril e diz: "Quero este dosssiê
para levar para casa, pura estudar o assunto". Que Pu is é cstt:'! o
Governe se dirige uo povo c upcla paru que ele economize; apela
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para a do~a-dc~c~sa ser vigilante em relação aos preços dos produtos horllgranJC:Iros - do chuchu, do alface - na mercearia, na
quitanda c pede para os consumidores vigiarem os supermercados.
Mas, este Governo que não perde o hábito de ser perdulário ~;
esbanjar recursos: Onde vamos parar, Sr. Presidente?
Gostaria, Sr. Presidente, e já fiz isso anteriormente, que o Líder
da ARENA, nesta Casa, o Senador Jurbas Passarinho, que convidou da Tribuna a Oposição para estabelecer o mais estreito diálogo,
comprometendo-se a Liderança do Governo a dar resposras prontas, imediatas, para manter esta Bancada da Oposição c a Nação
informadas, viesse falar, também, a respeito desse projeto, que é do
maior interesse nacional.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparle?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (ARENA- SC)- Ouço V. Ex•,
novamente, com a maior alegria, Sr. Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Nobre Senador,
V. Ex• sabe que o Sr. Senador Jarbas Passarinho, ali:m de Líder no
Senado, um Líder brilhante, que todos nós nos acostumamos a esrimar, i: particularmente um homem estimado e admirado pelos
paraenses e por este seu modesto colega, aqui, no Senado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Também por nós.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Devo dizer a V. Ex•
que o Senador Jarbas Passarinho está acompanhando todos os
passos neste problema Carajás. Apenas a sua posição de Líder o
oi)riga a ter uma atuação aparentemenle discreta, ou pelo menos
não de plenário. Mas, aquilo tudo que faço, aquilo tudo que tenho
feiro, tenho feito dando sempre conhecimento a este meu respeitável
e brilhante companheiro, o nosso Líder Jarbas Passarinho. Devo
dizer a V. Ex• que ele conhecia, sabia e colaborou e acredito ati: mesmo que a rapidez com que foi atendido o meu pedido de audii:ncia
com o Presidente João Baptista Figueiredo tenha sido com a inlerferi:ncia do Líder, porque nunca vi uma audii:ncia pedida sobre um
assunto, sem dúvida de real interesse nacional, porí:m atendido com
tanta rapidez. Eu declarei, quando pedi a audii:ncia, entre os dois
assuntos, esJe. Isso me levou também a dizer a V. Ex• que o
Presidente João Baptista Figueiredo está atento aos nossos problemas. Pelo menos neste caso eu senti na conversa, c ouvi aquilo com
quase comoção, com alegria e respeito, a atenção com que fui
ouvido e quando ele disse: "Vou levar isto e vou estudar hoje mesmo, e nós voltaremos a conversar". Disse mais ainda: "Realmente,
hoje, este problema tem aspectos novos, como o Sr. está nos mostrando". Vi: V. Ex• que tenho que fazer justiça, nesta altura, aos
cuidados, à atencão do Presidente da República, que, com apenas
quarenta c sete dias de Governo, foi tomado por uma avalanche de
problemas, todos eles humanos, porque são os problemas sociais, os
problemas ligados ao povo, os problemas ligados a este triste drama
que temos neste País de saber que pagamos pouco e que pouco ti:m
os nossos trabalhadores, os nossos professores, os nossos homens
que vivem de salário. E sei que isto está massacrando - é o termo
apropriado - o Sr. Presidente da República, pois o vi dizer na
minha frente, inclusive a um dos seus auxiliares dirctos: .. isto ê para
que eu estude", Então, eu quero fazer esta justiça ao Presidente da
República. Até que eu niio tenha outras razões, peco também a
V, Ex• que respeitemos este gesto que me comoveu.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Registro sem
constrangimento os meus cumprimentos, a minha admiração pela
defesa intransigente que V, Ex• está realizando em favor do Projeto
Carajás, voltado para os interesses nacionais.
•
Tenho, também, admiração e o maior respeito pelo Líder da
ARENA, Senador Jarbns Passarinho mas, assim como S. Ex• teve a
preocupaçào de trazer o discurso pronunciado pelo Depu tudo Ulysscs Guimuràcs, lá no interior de Muto Grosso, puru esta Cusu, deve
ter muito mais preocupação com problemas dessa nnturci'.a,
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principalmente na sua condição de Líder do Governo nesta Casa, c
não deve manter discrição em relação a projetas dessa natureza. f:
muito importante a presença de S. Ex•, o mais breve possível nesta
tribuna, para esclarecer a opinião pública que, hoje, está preocupada
não apenas com o Projeto Carajás, mas com outros projetas dessa
natureza que foram elaborados e não tiveram a participação dos vários segmentos da sociedade, principalmente daqueles grupos mais
interessados.
Em relação ao Projeto Carajâs é: preciso uma palavra do Líder
do Governo, nesta Casa. Nós, também, louvamos o interesse do
Presidente da República em chamar a si esse Projeto para examinálo e tomar uma decisão que, esperamos, venha a ser de acordo com
os interesses nacionais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, era a nossa manifestação, nesta
tarde, trazendo a debate mais um assunto de alta importância ao
desenvolvimento nacional, no cumprimento da nossa missão, não
apenas em representar c defender os interesses do Estado de Santa
Catarina mas, principalmente, os interesses nacionais. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vários manifestos de diversos Conselhos Regionais Agrícolas
do País têm condenado o abandono em que se encontra o trabalhador do campo brasileiro, que continua até hoje, desprotegido, indefeso, injustiçado e insuficientemente assistido.
Seu mercado de trabalho, além de explorado, é desorganizado,
devido ao tipo de desenvolvimento tecnológico da nossa agricultura,
que costuma dispensar muita mão-de-obra em determinados momentos e exige grandes contingentes em outros.
Discursando na posse da nova Diretoria da Federação das Indústrias de Sergipe, em 1977, o próprio ex-Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, reconheceu que o trabalhador rural vive "marginalizado desde a criação do Ministério do Trabalho, cm 1930, por uma legislação que sempre e somente se preocupou com o operário urbano", E o mesmo ex-Ministro confessa que "o trabalho do campo está cansado de promessas".
Cabe notar, por outro lado, que dos 15 milhões de trabalhadores rurais existentes em nosso País, mais de 90% não tém qualquer
qualificação que lhes permita exercer outros oficias.
Em 1970,44% da faixa ativa da população estava no campo, e
sua participação na geração do produto interno bruto era de i 5, I%,
enquanto que na indústria, estava empregada 17,9% da força de trabalho ativa e sua participação para o PIB era de 32,6%.
O V Encontro Nacional dos Produtores de Cana, realizado em
agosto de 1977, no Estado do Rio de Janeiro, revelou o estado de
marginalização a que foi relegado a míio-de-obra empregada na
agroindústria açucareira, com pesada carga de trabalho diária, sendo alguns trabalhadores obrigados a cortar milis de três toneladas de
cana por dia para ter direito a receber as oito horas de trabalho diário. Isto é trabalhar em condições medievais.
Esta situação foi reiterada vezes denunciada pelo CNBB. Em
seu "Manual do Trabalhador Rural", os bispos do Brasil declaram
·que "o trabalhador do campo precisa tomar consciência plena do
que está aconJecendo, de como ele está sendo explorado a cada dia,
trabalhando sob condições piores do que as previstas em lei. Tem
que saber que isso níio é: só injusto, desumano e pouco cristão: é: legalmente proibido e quem der cobertura a esta situação está ajudando a acobertar a injustiça c a exploração", concluiu a CNBB.
A situação é tíio precária que o número de trabalhadores avulsos, sem salário fixo, vem aumentando assustadoramente, Assim, de
1967 para cá, os trabalhadores temporários aumentaram de
3.900.000 para 6.800.000, enquanto a forca de trabalho lixa diminuiu de 1.400.000 pura 1.200.000. A falta de condições pura uma ra-
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zoúvel fixação do homem do campo no seu meio, é a rcsponsúvcl pc· Silo Paulo, onde existe aproximadumcnte um milhfw c meio de tmlo êxodo rurul que acuda dia se accntu<~, agravando as condições so· balhadorcs, com apenas 350 mil sindicalizados, revelam que 700 mil
ciais das grandes cidades. Todos percebem isto, mas nenhumu provi- n~w deverão scr favorecidos, no momento, com as decisões que lhes
dência é tomada. A reforma agrária i: apenas mais uma promcssi.l possam vir assegurar o reconhecimento de seus direitos.
descumprida da Revolução, c a lei sobre ela, letra morta no nosso or·
Aquele mesmo dissidio comprovu, ainda, a situuçào anitiva cm
dcnamento jurídico, enquanto se agravam as tensões sociais, c a eco- que vive o homem do campo nas zonas tidas como das mais próspt:·
nomia rural se torna a cada dia mais vulnerável. Tão vulnerável, que ras, como o Vale da Ribeira, o que permite avaliar a situação dos lru·
cm quase todas as áreas do Paí5, niio é possível se cumprir a legisla- balhudorcs rurais das demais regiões do País.
ção trabalhista, sob o risco de produzir um mui maior: condenar o
Mas, um dos dados mais estarrecedorcs nos é fornecido pelo
bóia-fria ao total desemprego eu morte de sua família pela inanição, IBGE, através de sua Sinopse Preliminar do Censo Agropccuúrio.
pela fome brutal e impiedosa.
Segundo este trabalho, o número de crianças, menores de 14 anos,
Pesquisas recentemente realizadas cm municípios paulistas rt:vc- empregados na agricultura brasileira, cresceu 54,52% de 1970 a 1975,
lam que os trabalhadores rurais, mesmo os que moram nas perife· atingindo o total de quatro e meio milhões, tendo o maior crescimenrias, consomem por dia de 1.000 u 1.400 calorias, contra 3.500 exigi· to de participação da mão-de-obra infantil ocorrido cm regiões onde
se expandiram as fronteiras agrícolas, de acordo com o seguinte per·
das pelo seu tipo de trabalho.
Outras pesquisas com centenas de cortadores de cana concluí· centual: na região Norte, III ,87%, na Centro-Oeste, 82,6%, na Sul.
rum que em cada uma de suas marmitas, as calorias não excediam a 66,88%, c na Nordeste, 48,94%.
200. É u fome crônica existente entre grande número de trabalhado·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• me permires de nossos campos.
te um aparte?
O problema é grave porque, como se sabe, de uma população
economicamente ativa de mais de 13 milhões de pessoas no campo,
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Com muito prazer.
cm nosso País, de 1970 a 1975, apenas 150 mil trabalhadores tinham
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• está a te·
sido treinados pelo PIPMO, do Ministério do Trabalho.
cer um pronunciamento muito bem estruturado, e com números que::
Este mesmo Ministério concluiu em 1977, uma pesquisa dt: carú·
visualizam muito bem o problema. V. Ex• faz um diagnóstico da
ter operacional, em Ourinhos, no interior de São Paulo, e confirmou
agropccuária brasileira, apresenta altcrnativas; V. Ex• rccorncnda
o estado precário que enfrenta a classe que, integrada cm sua maio·
uma reformulação na economia agropecuária brasileira. E:, cxata·
ria por velhos e crianças, não possuíam documentos, nem moradia
mente, o que estamos precisando com urgência, neste Brasil. É uma
própria, nem experiências em atividades urbanas, nem escolarização
reformulação na estrutura econômicu geral. V. Ex• se preocupa
alguma e, por incrível que possa parecer, nem mesmo tinham a con·
mais em darmos atenção, em capacitarmos, habilitarmos, melhor o
veniente experiência como lavradores.
homem do campo. Por tudo isto é que interrompemos V. Ex• para
No Brasil, de uma maneira geral, o agricultor costuma traba· expressar nossa admiração pelo esplêndido discurso que está
lhar, em média. 12 meses por ano, de sol a sol, alimentando-se mui, fazendo e que tem, como escopo, o aceleramento da agricultura para
residindo em moradias sem os requisitos mínimos de higiene, em bar· que ela possa ser o grande sustentáculo do desenvolvimento
racos alugados, mal remunerados, já que o ganho como chamam o cconômico deste País e, como conseqUência, a promoção do homem
salário, é: obtido cm função da produção diária, situando-se, em mé:· brasileiro.
dia, em CrS 39,00, sem direito a repouso remunerado, nem a outros
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) -Agradeço o
direitos e vantagens assegurados aos trabalhadores urbanos.
Em entrevista concedida ao periódico Movimento o Presidente aparte de V. Ex•, Senador Evclãsio Vieira, homem que tem uma scn·
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. José sibilidade muito apurada para os problemas, sobretudo, da agriculFrancisco da Silva, manifestou sua aproensão diante de nossa Agri· tura, no seu Estado c no País.
Efetivamentc, se progresso tem havido em outros selares de ati·
cultura, com problemas de natureza estrutural, já que ola apresenta
uma estrutura arcaica, defeituosa e injusta, estrutura essa que põe vidade, infelizmente no que tange ao homem do campo, ele permanc·
quase 90% das terras cadastradas brasileiras nas mãos de 28% de lati· cc à míngua dos recursos mínimos para sobreviver com dignidade.
fundiários, que detém a propriedade, não com vistas ao desenvolvi- As dificuldades do campo são enormes, e a cada dia se amplia, no
País, u multidão de pãrias, de bóias frias. Veja V. Ex• e os dados são
mento sócio-econômico do País, mas com objetivos especulativos.
levantados
pelo IBGE, que constatou cm 1975, um crescimento
De outro lado, são 9 milhões de famílias de trabalhadores rurais
que dependem da terra para sobreviver, para trabalhar, que não pos· monstruoso da participação infantil no mercado do trabalho ugríco·
suem um palmo de terra, ao lado de dois milhões e meio de minifun· la. Mas se essa participação infantil tivesse aumentado no sentido de
diários que deiêm a posse da terra em quantidade insuficiente. Na ajudar a família, ou na sua terra própria, evidentemente, não haveria
opinião do Presidente da CONTAG, u concentração da terra, de um nada de mais. Mas esse aumento brutal da participação infantil no
lado, e o grande contingente de trabalhadores sem terra de outro, é trabalho agrícola se deu nuquel apcrcenlagcm que se amplia de mar·
exulamente u ouusa principal do surgimento crescente da grande ginalizar, dos bóias-frias.
massa de trabalhadores volantes, os bóias-frias, clandestinos e avul·
Se V. Ex•, por exemplo, percorrer o meu Estudo de Goiils,
SOS,
Municlpios como Goianêsiu, llumbiura, Pirinópolis e Santa
A conseqUência de todos esses problemas é u saúde do trabalha· Helena, poderá observar nas frias madrugadas, por volta das três,
dor desde cedo seriumenle comprometida por deficiências alimenta· três e meia da manhã, dezenas de caminhões entrando nus cidades c
rcs c moléstias de toda sorle. E a saúde do homem do campo está a recolhendo, às portas dos barracos, crianças de calças curtas.
exigir, mais do que cuidados esporádicos, uma definição concreta da Crianças dc oito, nove, dez c onze unos, que com a murmita, muitas
política oficial. Neste selar, quase ludo está ainda por fazer, como vezes, apenas com um punhado de farinha ou apenas com um
comprovam estudos e pesquisas realizadas por entidades representa· pedaço de mandioca cozida ou apenas com meia dúzia de b'ananas
tivus da gropecuária. A precariedade dos poucos c insulicientcs re· maduras, sobem nu curroceria dos caminhões c vüo para luvouras
cursos preswdos, as dificuldades que têm os trabalhadores rurais cm distantes uma, duas, três horas de viagem da cidade. E lútrabalham
receber esses parcos serviços, aliados ao próprio dcsconhccimcnto o dia inteiro, basicamente sem comer c regressam ao lar naqut:le
que revelam de seus direitos, são, talvez, os pontos muis críticos do mesmn caminhào,jú u ullí.is horas da noilc.
São hoje cerca de cinco milhões de crianças, que como bóiasatua! sistcmu como um todo. As reivindicações constantes do primeiro dissfdio colctivo no meio rural, ocorrido cm 197H, n1.1 E~tado dl' frias marginutizadas, ignoradas pelo Governo, estão ai a c:"'.igir um
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rosidonamcnto das autoridades no !'lcntido de que esse quadro não
O SR. L;\ZARO BARBOZA (M DB- GO)- Eminente Senacontinue de forma tão dantcsca, a explicar para o mundo aforu que, tio r, agradeço o aparte de V, Ex•, c, em resposta, quero diLer a V. Ecm verdade, no Brusil até hoje nada se fez pelo trabalhador brasi- .x~ c ü Casa que, ao tratar desse assunto, que daqui para diante há de
leiro. Daquole homem que pega a enxada, do homem que madruga, rccchcr, da minha parte, um tratamento prioritário, cu o faço não
do homem que se molha de sereno para produzir, daquele homem por ser um Senador da Oposição; eu o faço, sobretudo, consciente
que começa a trabalhar aos oito, nove e dez anos de idade, le- das dificuldades do homem do campo.
vantando de madrugada c indo para os canteiros ou trepando na
Eminentes Senadores, cu vim do campo. Também nasci numa
carroceria de um caminhão de bóias-frias e indo para o cito, casa de paus a pique c chão de terra batida; também palmilhei o inte·
produzir os alimentos necessários ao consumo da cidade, Esses rior, descalço; também não pude freqUentar escolas na infância; tamhomens que, quando chegam aos 30, 35, 40 anos de idade, são bém já fui trabalhador alugado, que trabalhou por dia, para ganhar
velhos, na verdadeira expressão do termo, porque não puderam o necessário para ajudar a família a comer.
sequer ingerir, ao longo de sua vida de adolescente, os alimentos
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Muito bem!
imprescindíveis a uma dieta normal na alimentação. Esses homens,
quando ti:m a felicidade de chegar aos 65 anos de idade, aposentamO SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- E se V. Ex• for
se com a metade do salário mínimo. Depois de terem trabalhado 40, ao meu Estado de Goiás, ...
50 anos ...
O Sr. Aderbal Jure ma (ARENA- PE)- Tudo isso enriquece a
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- V. Ex• me permite?
biografia de V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito
prazer.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Tenho, efeti·
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Estou ouvindo com vamente, para mim, como uma honra. E é emocionado que me
a maior atenção o discurso de V, Ex• porquanto ele procura traçar recordo dessas passagens de minha vida.
Se V, Ex• for ao meu Estado de Goiás, e percorrer os Municí·
uma ampla fotografia da situação rural brasileira. Em verdade,
temos que olhar para este aspecto do trabalhador brasileiro não pios de ltapaci, de Pilar de Goiás, Petrolina de Goiás, V. Ex• vai enapenas em termos políticos mas, sobretudo, em termos sociológicos. contrar, como seguramente o meu nobre companheiro, o Senador
Herdamos do País de senhores e escravos no século passado, e a Henrique Santillo tem encontrado, muitos homens de mãos calosas
República, malgrado o esquecimento do trabalhador rural ati: 1930, que foram meus companheiros de antes, quando eu era criança de
de 1930 para cá, tem se preocupado com a situação do trabalhador calças curtas.
rural. Mas sabe V. Ex• que isto envolve uma estrutura sociológica.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB - GO) - Muito bem!
E apenas queria, no momento que V. Ex• disse que nada se fez,
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Ora com o
lembrar a V. Ex• que nós fizemos o FUNRURAL; e o
FUNRURAL atendeu e vem atendendo, em parte, ao trabalhador candeeiro, ora no carro de boi, pernoitando nos cerrados, nas matas,
rural, embora reconheça que, do ponto de vista sociológico, temos enfrentando as maiores agruras e dificuldades, nào sabendo o que é
um problema muito sério, que é a absorção da mão-de-obra rural :1ssisttncia m~dica, não conhecendo um cirurgião dentista e dcsco ..
pela indústria da zona urbana. ta absorção da força de trabalho do nhecendo, até, a existência dos governos.
Por isso, posso dizer a V. Ex• e à Casa que, em verdade, para o
campo pelas cidades. O sociólogo Gilberto Freire, há muitos anos,
realizou uma conferência, a meu convite, quando eu era Secret{Lrio trabalhador rural brasileiro, praticamente nada se fez, porque a
de Educação do Marechal Cordeiro de Farias, citando o problema criação do FUNRURAL é muito pouco, significativamente pouco
do esvaziamento do campo pela sedução das condições de vida da ci .. para uma classe que tanto tem sofrido.
dade. Então, ele saía desse binómio, dessa dicotomia urbana e rural
O Sr. Evelásio Vieira (M DB- SC)- Dá licença de um ~parte,
e mostrava que a tendência moderna era juntar o urbano com o nobre Senador'?
rural, criando ati: o neologismo "urbano", que era o trabalhador
O SR. LÁZARO BARBOU (MDB - GO) - Quero que
que poderia ter as condições de vida do homem da urbe, embora tra·
balhasse no campo. Certa vez, observei nos Estados Unidos, na V. Ex• me permita ouvir, em primeiro lugar, o nobre Senador Dir·
região do Texas e do New México, trabalhadores rurais que che· ceu Cardoso, que já o solicitara. para depois ouvir 'v. Ex• com a
gavam nas suas caminhonetes, trocavam de vestimenta, envergavam maior alegria.
uma roupa mais rústica, calçavam luvas e iam trabalhar durante o
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Permite-me V. Ex•
dia. Quando eles voltavam à noite para a cidade, tomavam o seu um aparte?
banho e trocavam de roupa, e V, Ex• não sabia que eles tinham
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite-me V. Ex• um
passado o dia na dura peleja do campo. No Brasil, sem dúvida,
temos que ver como podemos conciliar uma civilização que aparte?
arranhou por muito tempo a costa, como caranguejos, e que, hoje,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) - Nobre Senador Lázaro
veio até o Planalto Central de Goiás, através da força de um homem Barboza, V. Ex• emocionou a Casa, nesta tarde, seja abordando o
como Juscelino Kubitschek de Oliveira, que procurou trazer a ci- problema dos bóias-fria, seja abordando o problema da população
vilização brasileira do litoral para o interior. Sabe V, Ex• o desen· rural de nosso Pais, seja na concepção que V. Ex• trouxe, para o Pie·
volvimento enorme que teve a sua região com a criação de Brasília; e nário,- que nunca vi -da análise das deficii:ncias da alimentação
sabe V. Ex• os problemas que nós temos diante de uma realidade na- do nosso trabalhador rural, sobre o índice calórico. Sabe muito bem
cional. Esse problema da criança, por exemplo. Por qui:? Porque a V. Ex•. porque aqui nos disse: o trabalho que mais exige, que mais
estrutura agrária brasileira não compensa o homem adulto e ele desgasta o corpo humano, i: o do trabalhador rural. Primeiro, o do
emigra para a cidade, em busca de melhores salários; e o claro daque- que utiliza o machado; segundo, o do que utiliza a enxada. Estés exile homem que migra é preenchido pelo adolescente e mesmo pelo gem muito mais do que o trabalho na garagem, o trabalho na indúspré-adolescente. De maneira que, em parte, concordo plennmcntc tria, o trabalho na cidade. Eles exigem maior gasto de calorias do tracom as palavras de V. Ex• que trazem, do ponto de vista da Oposi· balhador, do q uc derriba e do que fecunda a terra, com seu dorso
ção, uma contribuição válida para o problema. Mas, não posso dci- curvado sobre ela. Hoje, vimos este ângulo, esta ótica do problema
xur de citar que o Governo da Revolução tem procurudo atender no do trabalhador rural, aqui transcritos no seu magnífico discurso.
homem do campo, levando a legislação do trabalhador da cidade t\ind" mais, a apologia que fez cm defesa dos menores de 10, li e 12
anns: que t~m as pcrnu.s curvadas sob os buluios pesados que carrc ..
rara o trabalhador rural.
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gum nas suas tarefas agrícolas, c que hoje m~rccem esse pancgiricn
que u todos nos emocionou. Ali:m disso, as suas origens agrícolas
que também emolduraram a biografia de V. Ex' como um homem
do tmbalho, que viveu isso c não mais o esquece. Parabéns a V. Ex•
pela magnífica contribuição que trouxo, hoje, ao Senado Federal.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado, Senador Dircou Cardoso, pdo aparte de V. Ex•.
Ouço, agora, o aparte do eminente Senador Evclásio Vieira c,
cm seguida, ouvirei o Senador Mauro Benevides.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Retorno ao curso do seu
pronunciamento para me manter com os pontos de vista defendidos
por V, Ex• e contraditar o Senador Aderbal Jurema, o ponto de
vista dde e o do sociólogo Gilberto Freyre, quanto ao fantástico
índice de fuga do agricultor, para os centros urbanos do Brasil. O
fantástico êxodo rural é problema político e não sociológico.&: que
faltam ao nosso agricultor as ferramentas para que possa obter, na
atividade agrícola, a sua promoção social. Ele deixa o interior por
qui:? Porque i: um homem desprovido de energia elétrica, de escolas,
não dispõe de silos, armazéns, para armazenar os seus produtos,
porque seus lilhos não encontram escolas, particularmente escolas
agrícolas, não encontram esses cursos profissionalizantes excelentes
que o PIPMO realiza nos grandes centros, 11orq~e ele não tem a
previdência social, que nós, homens urbanos, temos. Na verdade, ele
i: um marginalizado. Na hora cm que dermos ao agricultor a proteção justa, não apenas para ele, mas para que possa dar uma
contribuição maior ao desenvolvimento socio-cconômico brasileiro,
ai o índice do êxodo rural vai diminuir. Essa é a minha tentativa de
contribuição ao pronunciamento de V. Ex•
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Kubistschck ainda não erguera Brasília, ainda não surgira no País,
eu, criança imberbe, passei com meu pai, eu na condição de candiei·
ro de bois, aqui c pernoitamos à beira de um rogato, exatamcnte
onde hoje se ergue o Congresso Nacional.
f:. por isto que entendo ser preciso, efetivamente, que consigamos, despertar a sensibilidade deste País, dos Governos, das auto·
ridades, especialmente do Congresso Nacional, para que legislemos
em favor do trabalhador rural brasileiro.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- DA)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Senador pela Bahia, permita-me V. Ex• ouvir em primeira mão o nobre
Senador pelo Ceará Mauro Benevides que me solicitara o aparte
anteriormente. Em seguida, ouvirei V. Ex• com satisfação.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Lázaro Barboza, hâ pouco mais de uma semana, a Nação ouviu, estarreci·
da, aquela denúncia gravíssima de V, Ex• contra a ação solerte e
fraudulenta de empresas multinacionais, na exploração mineral do
Pais. Agora, i: V. Ex• que, com um novo pronunciamento, chama a
atenção do Senado c da opinião pública para esse quadro de deli·
culdades, de sofrimento e de pauperismo, vivido pelo homem que
milita nos campos brasileiros. Queira Deus, nobre Senador, que a
sua intenção, qual seja, a de sensibilizar os homens do Governo para
legislarem, mais humana c positivamente, cm favor das regiões sofri·
das do Pais, queira Deus que esse objetivo nobre e patriótico de
V. Ex• seja alcançado com este discurso que, como o anterior que
aludi, certamente repercutirá intensamente cm todo o País.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigaO SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Muito obriga· do, eminente Senador Mauro Bcncvides, pelo seu aparte.
do, nobre Senador Evclãsio Vieira. V. Ex• vai ao cerne do problc·
Ouço agora, Sr. Presidente, com a permissão de V. Ex•, o
ma. O que faz decididamente o homem rural emigrar para a cidade eminente Representante da Bahia, o Sr. Senador Lomanto Júnior.
não são, pura e simplesmente, as fantasias, não são, pura c simplesO Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Agradeço a V. Ex•,
mente, as facilidades que ele possa aqui encontrar, para satisfazer o
seu interesse pela recreação, pelo cinema, pela televisão a cores. Até nobre Senador Lázaro Barboza. Nós temos muito de comum nas
porque o homem rural tem gostos muito simples. O que o obriga nossas origens. Também, nasci no campo, lilho de um modesto,
emigrar é exatamentc a falta de escolas para seus filhos, i: a falta de modestíssimo agricultor, c convivi, lado a lado, com os trabalhaassistência médica, porque não hã assistência médica no campo Srs. dores, com as suas famílias c pude acompanhar, desde os primórdios
Senadores. E eu não estou dizendo uma novidade! Não hã amparo da minha existência, o sofrimcntu daquela gente. Mas vamos fazer
juotiça a uma época. l:: claro que os trabalhadores rurais, como os
social, praticamente, nenhum.
Ainda na semana passada, Sr. Presidente, foi enormemente trabalhadores brasileiros, ainda necessitam muito para que tenham
emocionado que encontrei-me, às quatro horas c trinta minutos da uma vida condigna. Mas a verdade é que, nestes últimos Governos,
manhã no município de Goianêsia, com quatro caminhões de as providências cm favor de trabalhador do campo têm sido concrc·
"bóias-frias", conduzindo algumas mulheres, alguns velhos e, a tas. Estendeu-se ao trabalhador do campo o décimo terceiro mês,
maioria, crianças aboletados naqueles caminhões, se dirigindo para assegurou-se a ele, também, o mesmo direito ...
uma fazenda. Eu passava ali, pela madrugada, um dos caminhões se
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Se me permite
quebrara; parei o meu carro para oferecer alguma assistí:ncia e veri·
V.
Ex•,
décimo terceiro mês que é, na realidade, uma utopia, porque
fiquei, crianças, Sr. Presidente, esquálidas, crianças maltrapilhas que
só tinham, como condição para se abrigar do frio da madrugada, o para o trabalhador rural brasileiro, para a maioria dos trabalha·
juntar-se umas às outras, buscando aquecer-se umas nas outras. E dores deste Pais, não há nem há nem salário mínimo, quanto mais
queriam ir para os citas ganhar 25 cruzeiros por dia. Isto porque décimo terceiro salário.
aquele trabalhador rural, que não teve condições de fixação no camO Sr. Lomanto Júnior (ARENA - DA) - Acredito que há
po e que veio para a cidade, e que, chegando à cidade, não eneon· burla, que i: muito mais fácil de se realizar no campo, mas ele tem 0
trou também condições de trabalho, teve que transformar-se em um direito de receber o décimo terceiro mês, E na minha região cu tenho
trabalhador alugado, com os filhos, ele muitas vezes i: obrigado a conhecimento de que ele tem o décimo terceiro mês, está a ele, tam·
mandar os seus filhos para a lavoura como trabalhadores alugados, bêm, asseguradas as férias a que tem direito. Verdade que ainda não
e não lhes permitir freqUentar escolas. Isso porque 25 ou 30 cru- i: o ideal, temos muit~ que lutar. V, Ex• falou por exemplo, que niio
zciros que ganha o seu filho, c se silo 2 ou 3, já siio 60 ou 90 cruzeiros .. se paga o salário mínimo. Na minha rcgiilo, hoje, cu posso lhe dar,
por dia, o que representa demais para a manutenção daquela família aqui, o testemunho de que paga-se o dobro do salário mínimo. A
pobre que vive no arrabalde de uma cidade.
Regiilo do Sul c Sudoeste do Estado, desde janeiro, que já se vem
Foi a partir dali que verifiquei que, na realidade, era muito pagando o dobro do salário mínimo lixado naquela época. E vamos
pouco o que tinha tentado fazer, aqui no Senado, cm prol de uma fazer justiça aos governos revolucionários que, com a criaçào do
classe que i: a minha classe, de uma gente que é: também a minha gen- FUNRURAL, que foi a primeira providência concreta, porque se
te, porque cu via nuquelus crianças a figura de mim mesmo, a ligura fulavu muito, prometia-se mais e o trabalhador do campo continuado hoje Senador, mas que não nasceu Senador da República, c que vu esquecido, No entanto, hoje, ele está protegido pela Justiça do
aqui mesmo onde se implanta este palúcio, quando o gênio de Trubalho que, atuante, cstu sempre no Indo do mais fraco, procuran·
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do proteger os seus direitos. Hoje, o trabalhador não precisa, ao
linal de sua e:-<ist8ncia, como até há pouco tempo, na sua velhice,
estender a m:io à caridade pública, pois hoje ele jlt tem assegurada a
sua aposentadoria. De qualquer maneira, ele possui, através do
FUNRURAL, u assistência médica e odontológica. Realmente, ao
trabalhador rural pouco se tem feito, mas o pouco que se tem feitopura se fazer justiça, V. Ex• não pode negar- esta providência
mais concreta foi realizada neste período revolucionário.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Senador Lomanto Júnior, V. Ex• fala de um Brasil c eu acabo falando de
outro. V. Ex• fala do Brasil do sonho de todos nós ...
O Sr. Lomanto .Júnior (ARENA- BA)- Falo do Brasil do
Nordeste, do Brasil pobre.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... do trabalhador do campo protegido não só pela legislação, mas pela ação efeti·
va do Governo.
Poderia V. Ex•, num fim-de-semana qualquer, honrar o meu
Estado com a sua visita aos municípios de Quirinópolis, Santa Hele·
na de Goiás ou Goianésia, c V, Ex• vai encontrar, só no município
de Goianésia, cerca de, no mínimo, trCs mil conterrâneos de V. Ex•,
da região de Barreiras, incluindo adolescentes e crianças, que não
sabem o que é uma Carteira Nacional do Trabalho, nunca ouviram
falar em 13•-salário, em férias remuneradas, e que são bóias-frias no
meu Estado.
Fala V. Ex•, por certo, no amparo que é dado aos trabalhadores rurais, creio eu que da periferia da grande Salvador, da Bahia.
Porque a verdade, no interior brasileiro, é mais cruel, mais dura.
V. Ex• pode percorrer as fazendas, no meu Estado de Goiás, de
canto a canto, c não encontrará sequer 2% de trabalhadores rurais
que tenham contrato normal de trabalho.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - DA) - E eu, aí, concordo
plenamente com V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Nobre
Senador, na verdade, posso repetir bem alto que nada se fez pelo
trabalhador brasileiro, considerando-se a importãncia dele para a
economia do País, considerando-se as obrigações de todas as demais
camadas da população.
O Sr. LomantoJúnlor (ARENA- BA)- Permite V. Ex• uma
intervenção? (Assentimento do orador.) Nobre Senador Lázaro
Barboza, realmente concordo, c muito, com V. Ex• O trabalhador
rural brasileiro ainda necessita, - os trabalhadores de todas as
categorias de nosso País, especialmente o rurícola nacional, concordo com V. Ex•- precisa de uma assistência muito mais acentuada,
que leve a ele o mínimo de condições para viver. Entretanto, é preciso que V, Ex• denuncie o assunto à Justiça do Trabalho do seu Estado. f: preciso que nós também exerçamos essa fiscalização como
V. Ex• está fazendo agora, como Senador, porque a lei já existe asse·
gurando estas vantagens, que se não são as ideais, mas que, pelo menos, trazem o mínimo de segurança ao trabalhador. f: preciso que
estas leis sejam cumpridas, porque o trabalhador tem direito, a
legislação estende a ele o 13•-salário, férias remuneradas. O
FUNRURAL assegura-lhes a assistência médico c odontológica, a
aposentadoria. Essas leis já são, sem dúvida, uma realidade. Mas é
preciso que realmente se exerça esta rigorosa fiscalização, para que
esse mínimo que lhe foi concedido seja cumprido. Comungo com
V, Ex•, porque, como já disse, temos muito cm comum. Quando
V, Ex• estava se referindo ao seu passado, cu estava me lembrando
do meu velho pai, ainda jovem, c cu um menino, ao seu lado, vendo
o esforço com que ele ao lado dos seus, nem digo trabulhudorcs, mus
sim companheiros procuravam lançar a semente à terra. Quuntus
saudades, quantas recordações cu tive daqueles dias dinceis da
minha inftinciu, du infâncinjunto i\ minha famíliu. E cu vi a cmoçUo
~.:om que V, Ex• se expressou.
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Tenho esta mesma prcocupuç"o; tenho pelo trabalhador rurul,
sem dúvida alguma, uma afeição global, uma afeição dessa que parte
de dentro do meu coração c junto as minhas palavras às de V. Ex•
Temos que, realmente, cada vez muis, emprestar a nossa inteligência,
a nossa a!inidadc, a nossa liscalizaçllo, para que ele venha a receber
esses poucos benefícios que receberam, mas que já são, realmente,
textos legais. Isso~ o que cu queria dizer a V, Ex•. porque também
~.:omungo desta preocupação que V. Ex• expressa, nesta tarde, com
tanto entusiasmo e repassado de tanta cmoç1io.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado, eminente St:nador.
O Sr, Cunha Lima (MDB- PB)- Pcrmite V. Ex• um upurtc?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço o nobrc
Senador pela Paraíba, que pretende honrar-me com o seu aparte.
O Sr. Cunha Lima (M DB- PB)- Senador Lázaro Barboza.
quando V, Ex• bosqueja, com as cores negras da tragédia, o quadro
dantesco dos bóias-frias, quero aditar ao pronunciamento tão feliz c
oportuno de V. Ex• outra razão: esses homens que hoje estão residindo nas cidades, foram, muitos deles, enxotados dos campos, através da grilagem, através da ganância, através das compras de propriedades, ondc homens com 50 anos de vida, labutavam no trato da
terra. Muitos deles expulsos, afastados da sua terra, sob os beneplácitos até da justiça, estão hoje à procura de trabalho, porque não
aprenderam a fazer outra coisa, senão aquele trabalho de cortar carinhosamente a tc:rra, e amainá .. la para trazer o próprio sustento da
sua família e distribuir um pouco para a comunidade. Muito obrigado.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o
aparte de V. Ex• e ouço, agora, meu eminente companheiro de representação, Scnador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Ilustre Senador Láza·
ro Barboza, V. Ex• trato hoje, como sempre, com profundidade e
amor, mais uma vez, a causa do trabalhador brasileiro. E, desta feita,
a causa do trabalhador do campo, do lavrador humilde, do homem
envelhecido precocemente, subnutrido c submetido as mais variadas
endemias, que ainda grassam a zona rural brasileira ..Muito bem se
refere V. Ex• à migração rural, ao êxodo rural, contingentes humanos superlotando as nossas megalópolis cm favelas, nas piores c'on·
dições de salubridades. Eu gostaria de apenas dizer mais alguma coisa a este brilhante pronunciamento; que isso tudo, toda essa tragédia,
todo esse drama, a que se submete o lavrador brasileiro,, o trabalh•·
dor rural do Pais, se insere, também, cm toda essa estratégia global
de desenvolvimento do Governo que, através de alguns casos da me·
canizaçào do campo, muitas vezes, precipitada, em outros, como
muito bem disse o ilustre Senador Cunha Lima, através da grilagcm,
protegida muitas vezes pelo próprio Governo, faz com que, nascidades, milhões de bóias-frias se amontoem cm vilas, em favelas, sem nenhuma condição de estrutura sanitária ou de vida digna para o homem. E, sobretudo, também nas grandes cidades,. criam-se, proposi·
tadumcnte, largos contingentes humanos, reserva de mão-de-obra, à
disposição das empresas estrangeiras, a sugarem o suor c o sangue
dos brasileiros, através do aviltamento cada vez mais intenso do valor do trabalho no Brasil. Quero parabenizar-me com V. Ex•,
congratular-me com esse seu discurso tão brilhante c, mais uma vez,
me sentir honrado por poder ter vindo, também cm nome do nosso
povo, ocupar uma cadeira ao seu lado no Congresso Nacional.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena·
dor Henrique Santillo, o aparte de V. Ex• honra c valoriza o meu
discurso, sobretudo porque V. Ex• me oferece oportunidade de tecer
algumas outras digressões da maior significação.
Ao falar da inchaçào das mcgalópolis, dos problemas sociais
que se agravam, V. Ex• \embru o aviltamento da mt'lO~dc~obm de
qut: se valem, inclusive, as multinacionais.
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Quero dizer u V. Ex• e nos nobres pum que, uindu ontem, rece·
bi, em meu Gabinete, muis de uma dezena de garimpeiros do Municl·
pio de Monte Alegre de Goiils, um locnl onde se ucumulum cercu de
dez mil criuturus, extruindo cassiteritu hó cinco unos e que agorn es·
tuo sendo expulsos por uma poderosa multinncionnl: c vou trutur dis·
so nos prbximos dias, no Scnudo,
v. Ex•, com o seu aparte, tumbcm me deu oportunidade de
lembrar que, até hoje, não se fez, neste Pufs, um lcvuntumcnto sério
puru se aferir o custo pura os governos, de um habitante nu cidade
c:m compuruçi\o com um habitante no campo; da exigência de

truns~

porte, asfalto escola, hospitais nessa cidade, que cresce desordenada·
mente, em comparaçilo com o pouco ou com o nada que o Governo
investe no campo.
A grosso modo, creio que posso dizer, nesta Casa, que, em ver·
dadc, o trabalhador rural nilo recebe do Governo praticamente nada,
em compuraçilo com o que lhe custa o homem da cidade,
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
ap~rtc:?

O SR. LÂZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com prazer.
O Sr. Henrique Santlllo (M DB - 00) - V, Ex• se referiu,
uqui, à assistência médica oferecida pelo FUNRURAL aos trub.ul~u·
dores rurais. Gostaria de dizer à Casa que, nu verdade, essa usststen·
cia médica, cm geral, cstll sendo oferecida ao trabalhador rural u
nível de indigência. Sem d~vida ul~uma, os hos~itais bcnefic~nt~s
deste Pais inteiro estilo ocupando lettos que, antenormentc, os tndt·
gentes ocupavam no Pais, c estilo sendo tratados a nlvcl de indigên·
cia.
O SR. LÂZARO BARBOZA (MDB- 00)- V. Ex•, cmincn·
te Senador Henrique Suntillo, conhece, cfctivamente, u problcmllti~a
du suúdc no Brasil porque é médico c dos mais rcnomados, dos mats
humanos e dos mais scnsfvcis cm Goiãs, E nilo é à-toa que a gente do
nosso Estudo sufragou o nome de V. Ex•, de forma tilo expressiva,
pura vir u ter assento nesta Casa, cm nome de Ooiãs c cm beneficio
dos goianos,
Mas volto, Sr. Presidente, ao leito do meu discurso, interrompi·
do que fui pelos brilhantes apartes dos nobres colegas, quando faziu
mcnçilo ao enorme crescimento do número de trabalhadores meno·
rcs de idade, de crianças trabalhando como bóias-frias que hojcjlt so·
mum u quase 5 milhões, neste Pais. Enquanto a purticipuçilo do me·
nor no trabalho ugrlcola subiu 54,52%, de 1975 para cã, a mho·de·
obru adulta utilizada na agricultura cresceu apenas 12,88% nomes·
mo pcrlodo. Isto confirma dados anteriormente revelados, segundo
os quais, o brasileiro começa a trabalhar no campo desde u maiS tcn·
ra idade, pura ajudar nu complcmcntaçilo da~ necesSidades da e7ono·
mia familiar. Portanto, na idade escolar, muts aenxada que os livro~,
c conseqUentemente mais desgastes Osicos, e com estes! o cnvclh~ct·
mente precoce, jlt que como cstlt provado nada é mats consunttvo
que o amanho da terra.
Os menores trabalhando na agricultura brasileira que eram upc·
nas 2.900.000, cm 1970, cm 1975, eram, 4,481.500, representando
2l ,3% da mho-dc-obra agrlcola.
E hoje, creio nho ser exagero dizer que u par~icipuçilo da,
criança, do menor, nu força do trabalho da agricultura Jâ ultrapassa
a casa dos 35%
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejo que o meu horário estlt a se
esgotar, O Sr. Presidcntcjà acende a luz vermelha advcrtindo-me_e
cu queria, ainda, tecer muitas outras considerações. Mas e~pero faze·
lo cm outra oportunidade, Vou encerrar o meu discurso dtzcndo que
esses dados que citei foram colctudos pelo !BGE, c confirmados,
posteriormente, pela Pesquisa Nacional de Amostragem cm Do·
micflios, feita de 1973 u 1976 por aquele mesmo órgão, o IBOE de·
monstrundo nno só o crescente empobrecimento dos trabalhadores
rurais, como o seu precoce depauperamento 11sico.
Mas, todas essas considerações, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
cu us teço purn justificar o projeto que vou cncnminhur h Mesu, no
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quul proponho reduzir de 65 unos de idade, atuulmcn.tc

c~igidos,

para que o trubalhador rural rccebu aquelu nposcntadortu mtserftvcl
c quase indigente de meio sulilrio, pura 55 unos de idude, porque 11
percentagem de trabalhudores rurais que chegam aos 65 unos, que

têm essa felicidade, é infinitamente pequena.
Deixarei de citar u lei- c cu a possuo- porque pretendo, nos
próximos dius, voltar à tribuna e discutir esse assunto. Mas, cm outra
oportunidade pretendo, também, anulisur, de formu mais profunda c
menos sucinta, outros aspectos dramáticos da vida d? homem d?
campo. desse homem que cstã u exigir tanto pelos sumflctos que VI·
ve.
Sabe u Cusu que um homem de 65 unos de idade c que trubulhu
no campo, e que tendo começado u trabalhar aos 10 ou 12 unos, tem
5U ou 55 unos de trabalhos prestados ao Pais. Enquanto que cm qual·
quer outra categoria de trabalhadores se aposentam com 30 unos.
Dul u injustiça de se exigir 65 unos de idade,
Ao justificar este projeto, Sr. Presidente, espero contar com o
apoio de todos os seus eminentes Senadores, para que ele não fique
"dormindo" nus Comissões Técnicas c venha merecer sua apro·
vuçào, c neste momento, dou por encerrado o meu pronunciamento
ncstu tarde, agradecendo aos nobres colegas que tanto valorizaram o
meu discurso com seus apartes,
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ ores: .
.
Tramita, na Câmara dos Deputados, pro)c~o d~ lct que autortZa
o Governo Federal a instituir a "Fundação Untverstdadc Federal de
Campina Grande", de autoria do nobre Deputado Octacflio Queiroz.
A proposição, que recebeu pareceres favorâvcis dos vãri~s
órgãos técnicos competentes, devcrã ser apreciada, pelo Plenâno
daquela Casa do Congresso Nacional, nos próximos dias.
Trata-se de iniciativa das mais oportunas, no que tange ao
desenvolvimento cultural da Paralba, do Nordeste e do Brasil.
A referida fundação scrã integrada pelo Centro de Ciências c
Tecnologia e demais instituições antes subordinadas à. Universidade
Federal da Paralba, sediadas nas cidades de Camptna Grande c
Areia assim discriminadas: Faculdade de Engenharia Civil:
Faculdade de Engenharia Elétrica; Faculdade de Ciéncias S~ciais:
Faculdade de Ciências Económicas; Escola de Agronomta do
Nordeste· Escola de Processamento de Dados: Escola de Metereologia: Cicl~s Bãsicos de Ciências Económicas e de E?gcnhar.ia: cursos
de pós·graduaçllo em Engenharia Civil, Engcnhata Elétrtca c En·
genharia de Sistemas.
Além disso, havcrâ a incorporação à fundação do ac~r~o da
Universidade Regional do Nordeste e da Faculdade de Medtctna de
Campina Grande, com os seguintes cursos: S~rviço Social, Lct,r~s,
Licenciatura cm Qulmlca, Flsica e Matemãttca, Estudos SoctaJS,
Pedagogia, Ciências Jurldicas, Administração, Qulmica lndustrtal,
Engenharia Qulmica, Odontoiosia, Ciclo Geral, Enfermagem,
Engenharia Mecânica, Licenciatura cm Ciência~ Biológkas,
Farmãcia c Bioqulmlca, Clencias Contãbcis, Comuntcaçllo Soctal,
Obras Hidráulicas Saneamento c Movimentação de Terras c
Pavimentação, afor~ os ministrados pela Faculdade de Medicina.
Ao justificar o projeto, o seu Ilustre autor salienta:
"Hâ vãrlos anos, a lncansâvcl população de Campina Grande,
a maior cidade do Interior do Nordeste, vem propugnando, junto ao
Governo Federal, a lnstalaçi\o da Universidade Fed,cral, c,
recentemente a Cdmara de Vereadores daquele munlclpio dirigiu,
por todos os 'seus rcprescntuntcs, extenso c esclarecido memorial às
mais altas autorldudcs da Rcpllbllca, defendendo aquela federa·
liznção, sem o desejado êxito.
No que tange a umn iniciativa do Poder Leglslutivo, viu-se
obstacularizadu pelos Arts. 57 c 81 du Constituiçno, rcscrvadu u
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matéria à competência privativa do Presidente da República, sendo
esta nossa a primeira que pretende ilidir semelhante óbice, sem rcfu·
gir aos parâmetros constitucionais.
Nilo temos, nesta iniciativa, propósitos meramente rcgionalis·
tas, senão também informdmo-Ja por melhores intuitos didãticos c,
do ponto de vista administrativo, fundamcntâmo-Ja no objctivo da
mais eficiente racionalizaçi!o."
E, mais adiante, ao abordar o aspecto financeiro da medida,
esclarece:
"Ocorre que, embora o Centro de Ciências c Tecnologia,
vinculado à Universidade Federal da Para!ba, receba recursos
orçamentários a mais da ordem de nove milhões c setecentos c
quarenta c quatro mil c oitocentos cruzeiros; apesar de a Univcrsida·
de Regional do Nordeste contar com o aux!lio anual de cerca de dois
milhões de cruzeiros, enquanto a Faculdade de Medicina de Campi·
na Grande tem a ajuda anual de um milhão e oitocentos mil cruzei·
ros, procedentes do Ministério da Educação, as três instituições uni·
versitárias tem a sua sobrevivência ameaçada por insuficiência de
recursos que poderiam, de um lado, ser economizados, com a in·
corporação pretendida, além de ampliados, desde que institu!da
uma fundação vinculada ao Poder Público Federal.
Saliente-se, ademais, que essa fcdcralização ni!o implicaria em
mais largos dispêndios, desde que, atualmentc, as despesas das três
instituições vêm sendo custeadas, cm mais de 65% (sessenta c cinco
por cento), pela Unii!o."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente, Campina Grande,
pela sua importância como maior centro industrial, comercial c
cultural do interior do Nordeste, faz jus à total fedcralizaçào de suas
instituições universitárias."
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O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) -Grato ao seu
aparte homem profundamente ligado a Campina Grande, onde vem
exercendo, ao longo do tempo, toda a sua vida profissional. V. Ex•
traz ao meu discurso uma valios!ssima contribuição.
Como bem acentuou a Universidade Regional do Nordeste, cm
sua publicação "Problemas e Perspectivas", "o Estado da Para!ba
oferece, ante os Estados do Nordeste, um aspecto original c salutar:
conta com mais de um n~clco fortemente polarizado.
João Pessoa (Capital) e Campina Grande silo cidades que se
aproximam cm população, volume de atividadcs económicas, receita
pública, equipamentos de cultura, instrumentos de educação c
sa~dc, meios de comunicação c posição politica.
Uma primeira idéia da importância desse dado nos é mostrada
através da posiçilo populacional da Capital cm rclaçilo à população
do Estado: apenas 9,34%. Estados como Pernambuco (Recife 20,64% da população do Estado), Ceará (Fortaleza- 19,42%), Rio
Grande do Norte (Natal - 16,76%), ou Alagoas (Macció 16,77%), nilo tem, cm seu interior, uma cidade do porte de Campina
Grande, com a influência que esta exerce.
A cidade tem uma população estimada (1977) de 236.000
habitantes, sendo o munic!pio de maior populaçilo cm todo o in·
tcrior do Norte c Nordeste.
O Sr. Eve"•lo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• permite um apar·
te?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Pois não, nobre Senador Evclâsio Vieira.

O Sr. Cunha Lima (MDB - PB)- Permite um aparte, nobre
Senador Humberto Lucena?

O Sr. Eve"•lo VIeira (MDB- SC)- Tenho. sempre profunda
sensação cm escutar manifestações reivindicatórias dos homens do
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Ouço, com Nordeste, mas de forma particular, quando a reivindicação é no
prazer, o nobre Senador Cunha Lima.
campo educacional, da instrução, da cultura. Tenho ouvido muito
O Sr. Cunha Lima (MDB - PB)- Nobre Senador Humberto os representantes do Norte e do Nordeste fazerem reivindicações cm
Lucena, associo-me com alegria ao pronunciamento de V. Ex• vArias campos, mas acho que a mais fundamental é no setor da
V, Ex• apela c endossa uma reivindicação de Campina Grande, prin· instrução, da educação. Parece-me que o grande problema do
cipalmcntc de sua Universidade. Campina Grande, a maior cidade Nordeste na busca do seu grande desenvolvimento, é de ~rdcm
do Norte-Nordeste, com cerca de 250 mil habitantes na sua zona ur· educacional, de ordem instrutiva. Hã uma carcncia enorme de escobana, polarizando mais de 50 outros munic!pios com cerca las no Nordeste, como no Norte, como de resto, no Brasil, para
de I milhão de habitantes, tem um meio universitário de cerca de 14 habilitarmos o homem do Nordeste a fim de que ele, na cxploraçilo
mil estudantes. Desde 1954 que Campina Grande, atravessando a das suas próprias riquezas, no seu próprio torrão, possa emancipar
fase de comercialização, a fase de industrialização, atingiu o sctor da aquela região tilo importante e dar uma contribuição maior à
cultura com a implantação de uma faculdade, de uma escola po· própria emancipação económica c social do Brasil. Senador
litécnica. Da! passou nossa cidade a gravitar, também, o seu progrcs· Humberto Lucena, o sctor do Ensino está, infelizmente, cm um pia·
so, o seu desenvolvimento cm termos de cultura, em termos uni· no secundário no nosso meio, no nosso Brasil. Povo algum consegue
vcrsitários. Já decorridos 25 anos, temos cm Campina Grande mais o seu desenvolvimento râpido, como deseja, como quer, se nllo tiver
de 30 cursos superiores, divididos por 3 entidades: o Departamento uma elite correspondente ao povo. Temos uma populaçilo de 115 mi·
da Universidade Federal da Para!ba, com cursos de Engenharia lhõcs de brasileiros, mas a elite a comandar esse contingente
Elétrica e Mecânica, na área de tecnologia, contando tamvém com cxtraordinârio é muito reduzida; temos que ampliA-la, c para isso é
cursos de pós-graduação. Conta com a Faculdade de Medicina, necessário criarmos mais universidades neste Pafs; criarmos mais
mantida pela sociedade mantenedora da referida Faculdade c, ain· escolas de n!vcl m~dio; ampliarmos a rede de ensino nos vArias
da, com a Universidade Regional do Nordeste, fundada pela graus, neste Pais. Na hora cm que nós desenvolvermos o ensino
Prefeitura do munic!pio. Silo, assim, 3 entidades que comandam o neste Brasil, este Pafs vai encontrar a sua grande destinação. Da! as
ensino superior em nossa cidade. De certa parte a esta data, vêm os minhas congratulações pelo assunto importante que aborda,
campincnscs propugnando pela centralização, pela instituição de reivindicando a oficializaçi!o de uma Universidade, instrumento funuma universidade que se dcnominarâ: Fundação Universidade Fe- damental ao desenvolvimento, nilo apenas da rcgiilo, da periferia de
deral de Campina Grande. Este é o nosso propósito, esta a nossa lu· Campina Grande, mas do Estado da Para!ba, de todo o Nordeste
ta, a grande aspiração dos campincnscs c dos estudantes univcrsitA· deste Brasil.
rios da minha terra. Tenho a certeza de que o Congresso Nacional seO SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- A intervenção
rã scns!vcl a esse apelo, porque ni!o iremos criar uma faculdade ou de V. Ex•, como homem do Sul, como homem p~blico que vive
umu universidade cm Campinq Grande; ela jâ existe. O que quere· debruçado sobre os livros, estudando a problcinâtica brasileira, traz
mos, o que pleiteamos c almejamos é a instituição da Universidade ao meu discurso um depoimento Insuspeito, que recolha com cari·
Federal de Cumpina Grande, entidade de Direito Ptiblico, reunindo nho, porque sei que, nus linhas c entrelinhas do seu aparte, vui um
todos os cursos superiores jâ existentes. Muito obrigudo.
profundo sentimento de solidnriedade à gente nordestina.
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Continuando, Sr. Presidente, alguns números podcrfw dar uma
idéia do qucé a cidade. Estão cadastrados, também, cm 1977:
A) Atlvldadcs cconômicas.
Estabelecimentos Comerciais: 2.286;
Estabelecimentos Industriais: 230;
Agências Bancárias: 14;
Empresas Interestaduais de Transportes Rodoviários: 19;
Estabelecimentos Agropecuários: 9.931;
Serviços Regulares de Ferrovia e Aerovia:
8) Equipamentos de Infra-estrutura.

- Energia elétrica fornecida em 2 linhas-tronco e 2
subestações abaixadoras, com potência instalada de 38,6
MVA;
-Abastecimento d'água com capacidade instalada
para fornecimento de 65.000 m' por dia;
- Rede de esgotos cm ampliação, com a construção,
atualmcntc, de 110 dos 250 quilômetros de extensão prcvis·
tos no projeto;
- Serviços tclefônicos cm expansão (atualmentc:
6.000 linhas), sistema de DDD c telex, com previsão de
DDI·

:_ Ligações rodoviárias pavimentadas, através de
rodovias federais (BR-104, BR-203, BR-412), com
todo o País;
-Distrito industrial administrado pelo Estado;
C) Instrumentos de Cultura e Comunicação.
3 Emissoras de rádio
I emissora de televisão
2 Jornais diários
I Teatro
I Museu de arte
I Museu de algodão
8 Bibliotecas
D) Equipamentos de saúde.
Estabelecimentos hospitalares (total de 1.396 Jeitos)
Médicos: 236;
Enfermeiros c auxiliares de enfermagem; 306
Centro de saúde c unidade sanitãria estadual: I.
E) Educaçio e ensino
Estabelecimentos de ensino de I• grau: 335;
Estabelecimentos de ensino de 2• grau; 12;
Estabelecimentos de ensino profissional:~.
Ao concluir o seu estudo a Universidade Regional do Nordeste
afirma que "A situação atual da URNE, c, apesar de todos os
esforços -de instabilidade- por força dos angustiantes problemas
de ordem financeira com que se debate. E, com a estrutura de que
atualmcntc dispõe, não parece haver uma salda para tal situação".
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um apar·
te?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) - Com satisfa·
çilo.

o Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Humber·
to Lucena, depois que V. Ex• relatou 11 Casa a significação, como
cidade, como centro urbano e como centro de polarizaçilo dos inte·
resses de uma vasta zona do Nordeste brasileiro de Campina
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Grunde, com ulirmaçõcs da vida cultural, intelectual c espiritual da
cidade, além da potência comerciul e industrial, nada mais justo que,
como coroamento dessa grande obra de interiorização de que
Campina Grande é foco e centro, seria a fcderalizaçiio do ensino
universitário. Devo dizer a V. Ex• que a Campina Grande, me ligam
laços de admiração. Antigamente, quando aqui tivemos a figura de
Argemiro de Figueiredo, e hoje, quando aqui se assenta esta figura
singular de um seu representante, o nobre Senador Cunha Lima, o
qual representa tão digna e alta eloqUentemente aquele núcleo populacional no Nordeste.

t

com satisfação que me associo a essa inicia-

tiva dos paraibanos, esta gente, nobre Senador, que quando se levanta aqui no Plenário, através de sua Bancada, tão magnificamente
constituída, conduz o Plenário sempre a altas perquirições, indagações, porquanto apresenta um trabalho legítimo c grandioso de seus
filhos. Parabéns a Campina Grande! Nós fazemos votos de que essa
fcdcralização venha como coroamento de tudo que Campina
Grande significa no centro, como verdadeira Capital do interior,
pluralizando um milhão de habitantes, cm torno de uma cidade que
ó um mundo pelo trabalho grandioso dos campincnses. Parabéns,
portanto, a essa iniciativa brilhante da fcdcralização de suas
Universidades.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Agradeço o
apoio de V. Ex• às minhas palavras, c às generosas referências que
fez a representação do meu Estado, no Senado Federal e, sobretudo,
o entusiasmo com que V. Ex• abraça a causa da federalização da
Universidade de Campina Grande.
"A solução seria a filiação da URNc à Rede Federal de Ensino
Superior. Contudo, a atual política educacional brasileira afasta
completamente a hipótese. Procura-se, então, obter a institucionalização da contribuição do Governo Federal, através de sua
transformação, de auxílios que, embora expressivos, não perdem o
caráter de eventualidade, era uma dotação orçamentária, corrigível
anualmente."
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Com muita
honra, nobre Senador Aderbal Jurcma.
O Sr. Aderbal Juroma (ARENA - PE) -A singularidade do
Estado da Paraíba, que V. Ex• assinalou no seu discurso, tendo dois
pólos urbanos da categoria de João Pessoa c Campina Grande, esta
singularidade quebra, sem dúvida, o perfil dos Estados brasileiros
quanto ao fenômeno da macrocefalia. Por isso é que, como paraiba·
no de nascimento, observo, como estudioso, este fenômeno nítida·
mente paraibano c que é o orgulho daquela gente. Conheço o
nascimento da Universidade Regional do Nordeste, certa vez estive
lá, cm visita, quando era membro da Comissão de Orçamento da
Câmara dos Deputados. Perguntaria a V. Ex•: esta universidade
será também cncampada por esta idéia que vêm de um projeto da
Câmara dos Deputados c de autoria do nobre Deputado Octacílio
Queiroz?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Pcrfcitamen·
te, nilo somente a Universidade Regional do Nordeste, como o
Centro de Tecnologia c a Faculdade de Medicina serão cncampados
pela Fundação Universidade Federal de Campina Grande.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Tem V. Ex•, nesse
modesto estudioso dos problemas da educação neste País, a solida·
ricdadc, o entusiasmo c o aplauso para a criação desta universidade
que vem corresponder, sem dúvida, nilo apenas a uma vaidade do
povo de Campina Grande, mas a uma necessidade daquela região,
porque, cm verdade, Campina Grande é nilo apenas o centro econô·
mico c o centro social, é também o centro cultural daquela regiUo.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - As palavras
de V. Ex• silo da maior importância, nilo só pela sua condição de
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paraibano dos mais ilustres, como pela singular situação de V. Ex•,
que é vice-Líder da Maioria no Senado Federal e poderá, portanto,
nos dar uma grande ajuda na aprovação desta medida.
Ora, Sr. Presidente, pelo que vimos, está sobejamente
comprovado o 1menso esforço que a comunidade campinensc vem
realizando, no sentido da consolidação de sua vida universitária.
Sem falar nos cantatas mantidos com entidades nacionais e
internacionais, no sentido do aperfeiçoamento e especialização de
professores em outros centros mais adiantados do País e do exterior,
cabe-nos lembrar a variada gama de prestação de serviços técnicos
qu.e a URNe vem prestando aos poderes públicos e às empresas
pnvadas. Vale relembrar os convênios assinados com o CETENE
(Centro de Educação Técnica do Nordeste), a FUNDACENTRO
(Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do
Trabalho), a Secretaria de Educação do Estado, DNOCS, CHESF,
SUDENE, FUNABEM, etc.
Acrescente-se a isso excepcional prestígio de que gozam hoje,
em todo o Nordeste c, por que não dizer, em todo o Brasil, os cursos
ministrados pelo Centro de Tecnologia de Campina Grande e pela
Faculdade de Medicina de Campina Grande, formando, assim, com
a URNe um grandioso complexo universitário que é justamente o
que se pretende transformar na Fundação Universidade Federal de
Campina Grande, o que importa a criação, na Paraíba e no Nordeste, de mais um importantíssimo pólo de expansão cultural, de
alto sentido científico e tecnológico.
Afinal, cumpre ressaltar, mais uma vez, por ser ponto
fundamental na discussão da matéria, que a repercussão financeira
da federalização é mínima, já que cerca de 65% a 70% das despesas
de custeio são cobertas pelas dotações orçamentárias que são
destinadas, anualmente, à URNe, ao Centro de Tecnologia e à
Escola de Medicina de Campina Grande,
Talvez, por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sr. Ministro
da Educação, Professor Eduardo Portclla, tenha apoiado, de modo
tão ostensivo, perante as bancadas parai banas no Senado c na Câmara, que o visitaram, acima dos partidos, numa prova mais do que
evidente da relevância do assunto, o projeto que institui a Fundação
Universidade Federal de Campina Grande.
Resta-nos aguardar tão-somente, diante da magnífica sensibilidade do Sr. Ministro da Educação, que S. Ex• manifeste, de imediato, o seu assentimento à Liderança governista na Câmara dos Deputados, para que, assim, possamos vencer, na área do Legislativo, a
primeira etapa dessa luta pela fcdcralização do ensino superior em
Campina Grande, na Paraíba.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o
nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Desisto da
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - S. Ex• desiste da
palavra.
Com a palavra o nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Murilo Badaró. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.

Qulnla·ftlra 10 1569

q'.!~ o Governo houve por bem transferir para a nossa Embaixada
cm Moscou, na União Soviética, portanto.
João Baptista Pinheiro, Sr. Presidente, é dos capixabas mais
ilustres, com uma folha de serviços prestados àquela terra, porque
ali nasceu e ali foi, em determinada época, um brilhante e magnífico
Secretário da Fazenda, prestando, também, por isso mesmo, em
conseqUéncia, relevantes serviços à Administração Pública do meu
Estado.

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• permite-me um
aparte, nobre Senador?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Mouro Benevldes (MDB- CE) -.Nobre Senador Dirceu
Cardoso, há poucos dias, quando a Comissão de Relações Exte·
riores se reuniu para apreciar a indicação do Senhor Presidente da
República, relacionada com a nomeação do embaixador João
Baptista Pinheiro para Moscou, tivemos nós, naquela reunião secreta do ógão colegiado, a oportunidade de constatar o magnífico e
brilhante curriculum virae de que é detentor o Embaixador João
Baptista Pinheiro. E, à simples observação daqueles cursos, daquelas ~omcndas, do exercício de numerosas funções diplomáticas, só
aqutlo será realmente bastante para se aferir o tirocínio, a clarividência c a competência daquele diplomata brasileiro. Eu próprio tive
ocasião de, ao visitar Washington, em 1977, quando cumpria delegação junto à Organização das Nações Unidas cm Nova Iorque, tive
oportunidade de ser recebido pelo embaixador João Baptista Pinheiro, com o qual já dialogara, aqui, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, quando S. Ex• fora designado para servir na capital
dos Estados Unidos. Acredito que se trata realmente de um diplomata de excelente gabarito, que pode representar com maior dignidade o nosso País na União Soviética.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte do ilustre Senador Mauro Benevides, que trouxe subsídios e
depoimento pessoal do brilho e do valor de nosso ilustre embaixador
João Baptista Pinheiro. Agradeço a interferência de V. Ex•
Sr. Presidente, João Baptista Pinheiro ocupou todos os cargos
da sua carreira diplomática por merecimento, passando a pertencer
à nossa diplomacia depois de formar-se em Master of Arts, no Çolégio de Ciências c Letras da Universidade da Califórnia. Foi Primeiro-Secretário e Ministro de Segunda Classe. Ministro de Primeira
Classe, serviu cm Washington, Tóquio, Montevidéu, c, como Embaixador, no México, Alemanha, Argentina, na Grécia " nos Estados
Unidos, onde deixa a Embaixada, para ser transferido para a
Embaixada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
João Baptista Pinheiro, ainda por suas altas qualificações
intelectuais, fez parte do Comitê de Controle Financeiro da FAO.
O Sr. Aderbal Jurema(ARENA- PE)- Permite-me V. Ex•?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Aderbal Juremo (ARENA - PE) - Quero associar-me
às palavras de V. Ex• destacando o valor de João Baptista Pinheiro,
o nosso novo Embaixador do Brasil na União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Em verdade, a trajetória deste filho da terra capixaba merece o
realce que V. Ex• está dando, c nas palavras de V. Ex• elas aumentam de dimensão, porque V. Ex• não é muito dado a elogios. Muito
pelo contrãrio. Conheço V. Ex• há 20 anos, como Deputado que
fomos, c V. Ex• sempre foi muito severo, c cu diria até avarento, no
elogio.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenuPort'anto, nesta tarde, V. Ex•, ocupando a tribuna para elogiar o
dorcs:
Embaixador João Baptista Pinheiro, quero dtzcr a este brasileiro que
r!. com a maior emoção que eu registro, nos Anais du Casa, u vui representar-nos num grundc país, que ele, cm verdade, marque
aprovação, em dnta de ontem, no Senado, do nome do ilustre cupixu- com uma pedrinha branca este registro, como costumavam fazer os
ba João Baptist!l Pinheiro, Embaixador do Brnsil em Washington, gregos para assinalar os grandes dias de suas vidas.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Agradeço o aparte do nobre Senador Adcrbal Jurcma, que ilustra a nos~a r.:omunir.:<JÇ;Itl c presta, também, uma homenagem, cm nome da AREf\A,

•ul ilu~trc Embaixador que vai scrvir aos intcrt:sscs do Bra~il na
Unioo das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sr. Presidente, ulém dcssus qualificações, portanto, diplomálicas
t! culturais, porque foi conferencista cm várias universidades americ<mas, há este aspecto que devo salientur, de que S. Ex• era Embaixador no México, quando o Brasil disputoLLo Campeonato Mundial de
Futebol. E, ali, a CBD c a nossa representação receberam dele uma
as.'iistência magnifica c ele tem diploma da nossa representação como
um dos fatos decisivos da conquista do tricampeonato mundial de
futebol, pela assistência que prestou à nossa delegação.
Foi ele, como Embaixador na Alemanha, quem iniciou as negociações do Acordo Brasil-Alemanha, quando o Encarregado dos
Negócios cm Bonn era o atuai Presidente da NUCLEBRÁS, Engenheiro Paulo Nogueira Batista. Foram os dois que começaram as negociações do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Sr. Presidente, filho do Espírito Santo, filho do ex-Senador da
República, Gcnaro Pinheiro, foi Prefeito ilustre da Cidade de Alegre,
no Sul do meu Estado, e aqui prestou à época da Revolução de 30 re/cvantíssimos serviços.
João Baptista Pinheiro, portanto, Sr. Presidente, ao encerrar sua
carreira de Embaixador, naturalmente depois de ser Embaixador no
Móxico, Argentina, Alemanha e Estados Unidos, transfere-se para a
nossa Embaixada na Uniilo das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
onde vai prestar também relevantíssimos serviçosl conduzindo os negócios c interesses do Brasil naquele grande país.
Ea homenagem, Sr. Presidente, que, em nome da nossa Representação no Senado c em nome do povo capixaba, sou forçado a
prl!star. por um dever de consciência e por um dever de coração, a
João Baptista Pinheiro. Hoje, talvez, o mais ilustre dos capixabas vivos. (Mui to bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU
CARDOSO EM SEU DISCURSO:
Curriculum Vitae:
Embaixador João Baptista Pinheiro.
Nascido em Guaçu, Espírito Santo, 26 de outubro de 1914.
Bacharel em Cii:ncias Jurídicas, Faculdade de Direito, Universidade de Niterói.
"Master of Arts", Colégio de Ciências c Letras, Universidade da Califórnia, 1948.
Primeiro Secretário, merecimento, 8 de junho de 1953.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, I• de setembro
de 1958.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de junho de
1966.
Washington, Segundo Secretário, 1949/51.
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1964/65.
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1964.
Montevidéu, Chefe da Delegação junto à ALALC,
I965/69.
México, Embaixador, 1969/71.
Bonn, Embaixador, 1971/73.
Buenos Aires, Embaixador, 1974/76.
Washington, Embaixador, 1976/79.
Atenas, Encarregado de Negócios, 1978
XXXI Conferência Internacional do Trabalho, São Francisco, 1948 (secretário).
Comitê de Revisão da Escala de Contribuição du ONU
pura a FAO, Washington, 1950 (representante).
Comitê de Controle Financeiro da FAO. Washington, 1950
(membro).

li

Scss<10 btraordinitria do CIES, Washington, 1950
(membro).
Conferência Especial da FAO, Washington, 1950
(membro).
Sess~o Ordinária do Conselho da FAO, Roma, 1951 (membro).
Reunião do Comitê Plenário da CEPAL, Santiago, 1952
(membro).
XV Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1952 (assessortécnico).
V Período de Sessões da CEPA L, Santiago, 1953 (membro).
XVII Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1953 (delegado).
Comissão de Estudo do Programa da X Conferência
lnteramericana, Caracas, 1953 (membro).
VIl Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1953 (de·
legado).
Vl!J Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1953 (delegado).
Reunião dos Chefes de Missilo cm Países Membros da
OEA, Washington, 1954 (assessor-suplente).
Negociações de Renovação dos Acordos de Intercâmbio
Comercial entre o Brasil e Portugal, 1954 (membro).
Negociações de Novo Acordo Comercial c de Pagamento
com a Grécia, Atenas, 1954 (chefe).
Conferência Económica da OEA, Buenos Aires, 1957 (dele·
gado).
Comitê dos "21" do Conselho da OEA, Buenos Aires, 1959
(delegado).
l!J Período de Sessões da Comissão Especial de Formulação de Novas Medidas de Coopera~ilo Económica (Comitê
dos "21 "), Bogotâ, 1960 (delegado).
·Reunião Especial para a Reestruturação do Conselho
lnteramericano Económico e Social, OEA, Washington,
1960 (chefe).
IX Período de Sessões do Comitê de Comércio CEPAL,
Santiago, 1961 (chefe).
Primeiras Reuniões Anuais do CIES, Washington, 1962,
(conselheiro).
XVI!J Sessão da Assemblóia-Geral da ONU, Nova Iorque,
1963 (ddcgado-suplcnte).
·
Rcuni~o da CEPAL sobre Integração Económica na
América Latina, Santiago, 1965 (representante).
Negociações com o Governo japonês sobre "Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/ A", Tóquio, 1965 (delegado).
Conferência dos Chanceleres das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu, 1965 (membro).
V c VI Conferência da ALALC, Montevidéu, 1965 e 1966
(chefe).
V e VI Períodos de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, I965 e I966.
IV Reuniões Anuais Ordinârias do CI ES, I966 (subchefe).
I e 11 Reuniões do Conselho de Ministros da ALALC,'
Montevidéu, 1966e 1967 (membro),
Vl!J Sess~o do Comitê de Comércio e Desenvolvimento,
ALALC, Montevidéu, I967 (chefe).
Reunião Extraordinâria do CJ ES, Buenos Aires, 1967
(delegado).
XI Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Extc·
riores, OEA, Punta dei Este, 1967 (delegado).
IV Período de Sessões Extraordint\rias da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Mo~
tevidéu, 1967 (chefe),
·
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção,
1967 (delegado).
VIl Periodo de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu,
1967 (chefe).
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Comissão Permanente de Assuntos Administrativos c
Financeiros, AL!,LC, I%H (presidente).
XXII Sessõo da Assembléia-Gorai da ONU, 196H (delegado).
I Sessão da Conferência-Geral do Organismo para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina, 1969 (obscr·
vador).
VI Reunião em Nível Técnico da CECLA, Vii\a dei Mar,
1969 (membro).
VI Reunião Anual Ordinária do CIES, 1969 (delegado).
Missüo Especial para incremento do lntercumbio entre o
Brasil e o México, 1969 (subchefe).
Delegado do Brasil às solenidades de posse do Presidente
do México, 1970 (membro).
Seçllo Brasileira na Reunião da Comissão Mista de Comércio Brasil-México, 1970 (chefe).
XVI Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1971 (delegado).
XVII Sessão da Conferência da ONU para a FAO, precedi·
da da LX I Sessão do Conselho e seguida da LX 11 Sessão do
Conselho, Roma, 1973 (delegado).
Missão Especial do Governo brasileiro às Exéquias de sua
Exceléncia o Senhor Tenente-General Juan Domingo
Perón, Presidente da Argentina, 1974 (membro).
III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, 1942 (auxiliar do Secretário-Geral).
Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, 1952
(assessor técnico).
Comissão de Coordenação dos Preparativos da Conferência da CEPA L, Rio de Janeiro, 1953 (membro).
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1953 (secretário).
Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Finlândia,
1954 (membro).
Comissão para elaboração das Instruções à Delegação do
Brasil ao Comiti: dos "21 ", 1960 (membro).
Grupo de Trabalho lnterministerial para Preparação da
Posição do Brasil na Comissão Especial de Coordenação
Latino-Americana, CIES e Entendimentos Bilaterais com
os Estados Unidos da América, 1969 (presidente).
Professor IRBr nos Cursos de Extensão de Conceitos Básicos de Economia Politica e Renda Nacional, 1952 e de Economia Politica Económica, 1952e 1953.
Secretário da Fazenda do Governo do Espírito Santo, 1955.
Ã disposiçõo do BNDE, 1956.
Diretor do BNDE, 1957/61.
Ordem do Merito, serviços distinguidos.
Ordem Cavaleiro, Peru.
Ordem do Mérito, Grà-Cruz, Chile.
Ordem de Mayo ai Mérito, Grã-Cruz, Argentina.
Ordem do Mérito, Gril·Cruz, República Federal da Alemanha.
Medalha do Mérito Aeronáutico.
Medalha do Mérito da Confederação Brasileira de
Desportos.

O Embaixador Joilo Baptista Pinheiro se encontra nesta data
no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prosidentc, Srs. Senadores:
Nesta hora marcada por tantas aflições, os moradores da Praia
da Trindade. no Municipio de Parati, no Estado d,, Rio de Janeiro,
a~sistcm :\ dcscnfrc::1da c.~pcculuç:lo imobiliária, desde a abertura da
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rodovia Rio-Santos. São famílias ali radicadas hú muitos anos,
algumas até hã mais de dois séculos, que sofrem o acicate da expulsão da terra, onde morreram seus avós, nasceram seus pais e vivem
seu' filhos. E, arrancados dos lares que construíram, acabam crian·
do novas favelas, que já se formam na periferia de Parati, Angra dos
Reis, Ubatuba e outras localidades, para as quais a estrada de rodagem, em lugar de ser motivo de alegria, se transformou em enorme
pesadelo. E através da qual as empresas particulares de loteamento
descobriram terras que só agora interessam à sua ganância e :i sua
insensibilidade.
Privatiza-se cada vez mais um conjunto paisagístico digno de
preservação e uso de toda a população brasileira, para que somente
alguns privilegiados repartam entre si a terra privilegiada. Primeiro,
foi Laranjeiras. Agora, é Trindade. Os conquistadores assustam os
modestos posseiros com seus mercenários armados e se vangloriam
de poder valer-se da força pública para desalojar os velhos mora·
dores, ou adquirir, por quantias insignificantes, suas posses.
Conquistaram primeiro a praia, e os habitantes de Trindade
foram morar nas faldas do morro. Agora, jú nem aí podem viver em
paz os trindadenses. O terror fez com que a professora local
abandonasse a escola, somente reaberta por outro professor depois
de quase dois anos, os meninos sem instrução. O drama dessa gente
simples e ordeira repercutiu na Câmara Municipal de Parati, que
aprovou moção sugerindo à Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro lei que viesse criar "área de preservação ambiental"
na localidade, vítima da ambição desmedida da "Trindade
Desenvolvimento Territorial Ltda.", subsidiária da Adela, empresa
multinacional sediada em Luxemburgo.
Já não hã o antigo pomar, mangueiras, jaqueiras, frutas-deconde, abacateiros. Os tratares levaram tudo de roldão, em sua fúria
destruidora.
Trago a esta Casa a aniçào daqueles humildes brasileiros que
desejam continuar habitando o chão onde, há no mínimo dois
séculos, se instalaram seus antepassados, e cuja tranqUilidade i: agora brutalmente quebrada em nome de um progresso, que não pode
ser desumano nem cruel.
Junto minha voz à de todos os cidadãos de Parati, liderados por
sua brava Câmara de Vereadores e por seu dedicado Prefeito Benedito Domingos Gama, na esperança de que o Governo Federal, que a
cada momento afirma estar preocupado com o homem, tome a si a
defesa dos quatrocentos moradores de Trindade, qu•se todos
pescadoros e suas famílias, a fim de que, para eles, o progresso não
seja o fim de sua tranqUilidade, a destruição de seus lares.e a incertc·
za dos dias futuros.
Incorporo por fim a estas breves palavras o Manifesto da Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro, divulgado a 19 de maio de
1978, e que diz da relevância do problema e da necessidade de uma
ação firme e pronta do Governo Federal, antes que se dispersem,
desiludidos e abandonados, os habitantes de Trindade:
"MANIFESTO DA SOCIEDADE DE DEFESA DO
LITORAL BRASILEIRO
Trindade é um conjunto de seis praias formadas das
encostas da Serra do Mar, na altura da divisa dos estados
do Rio de Janeiro e São Paulo. O acesso se dá pelo Km 202
da Rio-Santos.
Constitui sitio de excepcional beleza paisagística no
qual, há mais de dois séculos, fixou-se uma comunidade de
pescadores, caracterizando um núcleo de cultura caiçuru, o
qual se desenvolveu de maneira isolada e estável até nossos
dias.
Os vínculos que esta comunidade estabelecia com a
paisagem estão sendo ameaçados desde a uberturn da rodo·
via Rio-Santos, que trouxe grande número de indivíduos
c grupos interessados nu transformação duqudus terras cm
mercadoria de alta rentabilidade,
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Já em 1972 os habitantes de Trindade começaram a
sofrer as conseqUências da implantação desta rodovia feita
às pressas e com absoluto descaso pelos legitimas direitos
das populações cuja alteração forçosamente alteraria.
Neste mesmo ano, chegou a Companhia Paruti
desenvolvimento Turfstico S.A., subsidiária da BRASCAN
TORONTO c da ADELA (Agência Latino-Americana de
Desarrollo, com sede em Luxemburgo), dizendo-se dona da
Fazenda Laranjeiras, onde r,cam as praias de Trindade e
Laranjeiras, sendo que, nesta última, a referida companhia
jll conseguiu implantar um loteamento que vende por cerca
dcCrS 3.000,00om'.
A Companhia fez então notir,car às 150 famílias de
Trindade que estas deveriam abandonar suas posses na
praia, pelo que seriam indenizadas.
Desde este momento os moradores vêm sofrendo
violentas pressões por parte de jagunços armados, pagos
pela Parati Desenvolvimento, que queimaram casas e
roças, desviaram cursos d'água c estão dcsmatando, com
máquinas, a área vizinha ao mar.
Indefesos, sem a menor noção de transações deste tipo,
os moradores foram ludibriados pela Companhia, que
pagou um preço irrisório pelas posses da praia, c, para se
abocanhar das posses da roça introduziu, de maneira criminosa e a posteriori, modificação nos documentos de venda,
cujo teor, de resto, os caiçaras desconheciam.
Some-se a isto o fato de que os trindadciros não canse·
guiram encontrar canais para fazerem valer seus direitos,
nem exprimir sua perplexidade e revolta. Quando requisita·
da, ajustiça de Parati não lhes apoiou, bem pelo contrário.
A lista de desmandos não se detém aí. Além de destruir
um dos últimos núcleos de cultura caiçara deste litoral
entre Rio e Santos (que vem sendo ocupado por terminais
petrolíferos, usinas atómicas e empreendimentos turísticos
predatórios), a Companhia está invadindo o Parque
Nacional da Bocaina, no qual está englobada metade da
llrea de Trindade.
Assim, todo o processo de Trindade cxempJir,ca, numa
escala menor, o que vem acontecendo em todo o País: a
violência e ignorância da cultura hegemónica com relação
às demais que com eJa· convivem no mesmo espaço,
levando-as à extinção pura e simples.
Faz-se necessário, portanto, um projeto global que
controle esta ocupação selvagem, de modo a garantir não
apenas o respeito pela paisagem e pelas culturas remanescentes, como também o uso deste património natural por
parte de toda a população, independentemente de sua
condição social.
Foi fundada, no início deste ano, a Sociedade de Defe·
sa do Litoral Brasileiro, que, no momento, se ocupa da
defesa de Trindade juntamente com o escritório do advogado Dr. Sobral Pinto, que defende os trindadeiros na justiça.
O que foi feito até agora foi uma exposição fotográfica
no Instituto dos Arquitetos do Brasil, cc:p.' São Paulo, que
assumir a luta juntamente com a Comissão de Defesa do
Património da Comunidade e mais 74 entidades de defesa
do meio ambiente, e personalidades polfticas como o Sena·
dor Franco Montoro e o Prefeito de Parati, Benedito
Gama.
Nesta exposição foram projctados filmes e um audiovisual. Debateu-se o problema, concluindo-se que a melhor
alternativa seria conseguir a criação de um projeto de
preservação para a ilrea em questão, pois que ela é
tombada, assim como todo o Município de Parati, que não
possui um órgão de r,scalização competente pura evitur
estes desmandos.
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Para tanto, é necessário o apoio de todos aqueles que
se sensibilizam pelo que o processo significa. Estamos
abertos à toda a colaboração pura este movimento, venha
ela de outros grupos c instituições ou de indivíduos interessados.
Nossa sede provisória é no IAB-SP (Rua Bento
Freitas, 306/4' andar, São Paulo. Tel: 259-6149), e até o dia
1Ode junho estaremos no IA B-Rio, com sede na Rua Con·
de de lrajll, 122 Botafogo, Tel: 286-4344).
São Paulo, 19 de maio de 1978.
Ass. Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro".

Era o tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
t com satisfação que acompanhamos a atuação do Dr. José
Carlos Freire, à frente do DASP, ali imprimindo uma ação dinâmica
e objetiva, visando à solução, em prazo tão rápido quanto possível,
dos vários problemas que afctam o serviço público.
Homem do diálogo, habituado ao trato de problemas os mais
complexos, o no~o Diretor-Gcral do DASP vem agindo de forma a
mais positiva, estabelecendo permanente cantata com os servidores
públicos, através daqueles que os representam, buscando, de toda
forma, inteirar-se dos assuntos do interesse do funcionalismo c preocupado cm dar o máximo de er,cácia ao serviço público, o que é im·
prescindível à manutenção do desenvolvimento. Em entrevistas concedidas à imprensa, o Dr. José Carlos Freire demonstra perfeito conhecimento da importância do serviço público e da necessidade de
valorização dos servidores.
Medidas diversas já foram adotadas na busca de dados que permitam o estudo adequado da situação, como o levantamento de dados, por intermédio do IBG E, sobre o funcionalismo. O objetivo,
aqui, é integrar-se, não só do número de servidores, como, também,
se obter informações relativas à sua situação e à de suas família•.
Preocupa-se, também, o Diretor-Geral do DASP com o permanente
aperfeiçoamento dos funcionários, já tendo anunciado a implanta·
ção do Programa Nacional de Formação c Treinamento do Servidor, sempre com a preocupação de nobilitar as tarefas dos servidores. Também busca meios para facilitar a aquisição de casa própria
pelo funcionário público; cuja valorização defende com entusiasmo.
O Dirctor-Geral do DASP vem mantendo freqUentes contatos
com os órgãos de classe, recebendo a todos que o procuram, numa
atitude aberta que há de ser bastante fecunda. O funcionalismo sente
o empenho do órgão em resolver problemas que afetam a classe, desde muito, tudo a partir, não apenas do desejo de melhorar a situação
dos funcionários, como, sobretudo, de uma óptica certa sobre a importância excepcional do serviço público. lõ o que se constata em rc·
cente entrevista que o Dr. José Carlos Freire deu à imprensa, quando ar,rmou que "na corrida para se ombrear com as nações mais desenvolvidas, exige-se que a máquina do Estado acompanhe os esforços de modernização do Pais e trabalhe na aceleração deste progresso e não funcione como um freio ao desenvolvimento. Para que o
progresso se torne real e distribua seus frutos, o Pais precisa ser cr,.
caz em todas as suas áreas de atividadc. Er,cáciu nus empresas, que
procurarão maximizar lucros, não só mediante redução de seus custos dirctos .mas através,. também, do redimensionamento de suas escalas; er,cácia no Governo, cujo subproduto mais importante venha
a ser o combate à inflação através de suas causas e não simploriamente de seus efeitos".
Hã de ser com satisfação e grandes esperanças que os servidor"s
públicos véem a atuação desenvolvida, com intensidade, pelo Diretor-Gerul do DASP, fruto de uma visão certa sobre o signilicmlo
profundo do serviço público paru o próprio desenvolvimento nncio1
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nu! c, assim, da nobre tarefa que toca uos servidores, infelizmente
nem sempre bem compreendida.
Merece aplausos, ainda, a disposiçüo com que o Dr. José Carlos
Freire se empenha cm conhecer toda a gama de problemas que desde
muito anigc os servidores públicos, nu sua preocupação de valorizar
o trabalho daqudes que integram os múltiplos órgãos do Estado.
Não tenho dúvidas de que muito se poderit alcançar, sobretudo
graças uo diálogo constante e aberto com os interessados, numa açào
dinâmica, objetiva c desburocratizada.
O esforço a que se dá o Diretor-Gcral do DASP é de suma im·
portiíncia, pois o conhecimento cxato do serviço público, dos problc·
mas dos que o integram, tudo isso é imprescindível à adoção de uma
política certa para o sctor, de decisivo significado para nosso futuro.
Acredito, Sr. Presidente, que o DASP, nessa sua atuação ampla
c livre de preconceitos, há de se dispor ao estudo, também, de velhas
reivindicações dos servidores, como é o caso da redução do prazo
mínimo para aposentadoria de 35 para lU anos de serviço. A preten·
são é hoje apoiada por grandes especialistas e técnicos os mais auto·
rizados que vêem, na medida, não apenas seu alcance social como,
também, instrumc:nto para permanente valorização e modernização
do serviço público.
Congratulando-me com a inteligente e ágil atuação do .Dr. José
Carlos Freire à frente do DASP, formulo votos para que, ainda este
ano, os servidores públicos venham a colher benefícios diversos, pois
a solução dos problemas da classe é de relevante importância, quer
sob o aspecto da justiça social como, também, da maior eficácia da
máquina c:statal. Isento de preconceitos e possuindo uma visão certu
do significado do serviço público, não tenho dúvidas de que melho·
rias virão logo para o funcionalismo, inclusive no que diz respeito a
reivindicações antigas como a da redução do tempo de serviço para
aposentadoria, num País ainda de baixa média de vida como é o nos·
so! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Henrique de La Rocquc.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQVE (ARENA - MA)Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nascido na Buhia, aos 2 de dezembro de 1918, o Embaixador
Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, ingressou em 1945, através de concurso, nu Diplomacia Brasileira. Desde sua primeira promoção,
quando passou de Cónsul de Terceira Classe para Segundo Sccretúrio, escalou passo a passo todos os degraus de sua carreira, sempre
pur merecimento.
Distinguiu-se desde cedo pelos seus conhecimentos profundos
de Direito Internacional Público, matéria da qual foi professor no
Instituto Rio Branco. Na Diplomacia Parlamentar. representou o
Brasil cm várias oportunidades na Organização das Nações Unidas,
onde lhe coube, inclusive, assessorar o saudoso Embaixador Gilberto
Amado.

Suu carreira diplomática desenvolveu-se em: Nova York, sua
primeira missão junto à ONU, onde passou quatro anos e foi promovido de Terceiro a Segundo-Secretário; La Paz: Madri; Washington;
Montevidéu c Genebra. Neste último posto, chefiou a Missão do
Brasil junto aos Organismos Internacionais sediados na Suíça. Dali
foi chamado a desempenhar o cargo de Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores no Governo do Presidente Geisel,
quando exercec1 interinamente o cargo de Ministro de Estado. Estas
funções deixou para dirigir a Embaixada do Brasil cm Paris, considerado um dos melhores e mais importantes postos da Diplomacia.
O Embaixador Ramiro Guerreiro é: diplomado em Ciências
Jurídicas e Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Ê sócio titular da Sociedade Brasileira de Geografia e
membro da Sociedade Americana de Direito Internacional e da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico. E conhecido internacionalmente como especialista em questões de Direito do Mar.
Ê portador das Ordens do Rio Branco, do Mérito Militar, Naval, Aeronáutico e do Trabalho c de numerosas condecorações estrangeiras. Dentre elas, destacamos a Grã-Cruz do Império Británico, Grã-Cruz da Ordem do Tesouro Sagrado do Japão, Ordem de
Izubel, a Católica- Grande Oficial da Espanha, Ordem do Condor
dos Andes - Comendador da Bolívia, Ordem do Mérito da República Italiana e Ordem da Águia Azteca.
A sua escolha para a Pasta das Relações Exteriores, obedeceu à
rigorosa e meditada opção.
Sua Excelência o Presidente João Baptista Figueiredo
convocou-o, porque, aquilatando a sua ação diplomâtica no passado, subia ser esta uma garantia de equilibrio em um futuro permanentemente turbulento e imprevisto, num contexto cm que o Brasil
surge como potência emergente marcada por uma conduta externa
ponderada.
Aplaudindo a preferência presidencial a seu favor, auguramoslhe uma brilhante gestão. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo
a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 horas c 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 57(79 (n' 102(79, na origem),
de 25 de abril de 1979, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Armindo Branco
Mendes Cadaxa, Embaixador do Brasil junto ao Governo da Jamaica, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Baamas.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a
sessão.
(Levanra-se a sessão às I8 horas e 20 minutos. i
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que saber que isso nU o é só injusto, desumano c pouco cristão: é lc·

gulmente proibido e quem der cobertura u esta situuçilo está ujudnn·
do a acobertar u injustiça e a exploruçào", conclui u CNBB,
A situuçilo é tào precúriu que o número de trabalhadores uvul·
sos, sem salário fixo, vem aumentando assustadoramente. Assim, de
1967 para cá, os trabalhadores temporários aumentaram de
J.9UO.UOO para 6.800.000, enquanto u força de trubulho fixa diminuiu
de I,400.000 pura I.200.000. A falta de condições para uma razoável
fixuçilo do homem do campo no seu meio, 1: a responsilvel pelo êxodo
O SR. PRESIDESTE (Luiz Viana)- As listas de presença rural que a cuda dia se acentua, agravando as condições sociais das
acusam o comparecimento de 62 Srs. Sdnndorcs. Havendo número grandes cidades. Todos percebem isto, mas nenhuma providência é
regimental, declaro aberta a scssilo.
· tomada. A Reforma Agrária é apenas mais uma promessa descum·
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secretário. prida da Revolução, e u lei sobre ela, letra morta no nosso ordenaE /Ido o seguinte
mento jurldico, enquanto se agravam us tensões sociais, c a economia
rural se torna u cada dia mais vulnerãvel. Tào vulnerável, que em
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 108, DE 1979
quase todas as áreas do Pais, nilo é passivei se cumprir u legislação
Complementar
trabalhista, sob o risco de produzir um mal maior: condenar o bóia·
Altera o art. 4' da Lei Complementar n• 11, de 25 de fria ao total desemprego e a morte de sua fum!lia pela innniçào, pelu
maio de 1971, que Institui o Programa de Assistência ao Tra- fome brutal c impiedosa.
Pesquisas recentemente realizadas cm municlpios paulistas revebalhador Rural c dá outras proYidênclas.
lam que os trabalhadores rurais, mesmo os que morum nas perife·
O Congresso Nacional decreta:
rias, consomem por dia de 1.000 u 1.400 calorias, contra 3.500 exigi·
Art. I• O art. 4• da Lei Complementar n• li de 25 de maio de das pelo seu tipo de trabalho.
Outras pesquisas com centenas de cortadores de cana con1971, passa a vigorar com a seguinte redução:
cluíram que em cada uma de suas marmitas, as calorias não cxcc·
"Art. 4• A aposentadoria por velhice corresponder(, dium a 200. 1: a fome crónica existente entre grande número de trnbu·
a uma prestaçuo mensal equivalente a 50% (cinqUenta por lhudorcs de nossos campos.
cento) do salário mínimo, de maior valor do País, c será deO problema é grave porque, como se sabe, de umu populaçilo
vida ao trabalhador rural que tiver completado 55 (cin- economicamente ativa de mais de 13 milhões de pessoas no campo,
qUenta c cinco) anos de idade."
cm nosso Pais, de 1970 u 1975, apenas 150 mil trabalhadores tinham
sido treinados pelo PIPMO, do Ministério do Trabalho.
Justlficaçilo
Este mesmo Ministério concluiu em 1977 uma pesquisa de curá·
Vários manifestos de diversos Conselhos Regionais Agrícolas ter operacional, cm Durinhos, no interior de Silo Paulo, e confirmou
do País têm condenado o abandono cm que se encontra o trabalha- o estado precário que enfrenw a classe, que, integrada em sua maiodor do campo brasileiro, que continua até hoje, desprotegido, indefe- riu por velhos e crianças, não possulum documentos, nem moradia
so, injustiçado c insuficientemente assistido.
própria, nem experiências em atividades urbanas, nem escolarização
Seu mercado de trabalho, além de e.plorado, é desorganizado, alguma e, por incr!vel que possa parecer, nem mesmo tinham a con·
devido ao tipo de desenvolvimento tecnológico da nossa agricultura, vcnientc experiência como lavradores.
que costuma dispensar muita milo-dc-obru cm determinados moNo Brasil, de uma maneira geral, o agricultor costuma trnbumentos e exige grandes contingentes cm outros.
lhur, em média, 12 meses, por ano, de sol a sol, alimentando-se mui,
Discursando nu posse da nova Dirctoria da Federação das In- residindo em moradias sem os requisitos mlnimos de higiene, cm bardústrias de Sergipe, em 1977, o próprio ex-Ministro do Trabalho, Ar- racos alugados, mal remunerados,jlt que o "ganho" como chamam,
naldo Pricto, reconheceu que o trabalhador rural vive "marginaliza. é obtido em funçilo da produçào diltria, situando-se, em m~dia, em
do desde u criaçilo do Ministério do Trabalho, em 1930, por uma lc- Cr.~ 39,00, sem direito a repouso remunerado, nem a outros direitos
gisluçilo que sempre e somente se preocupou com o operário urba- c vantagens assegurados aos trabalhadores urbanos.
no'',
Em entrevista concedida no periódico "Movimento" o PresidenE o mesmo ex-Ministro confessa que "o trabalho do campo esté te da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Jo·
cansado de promessas",
sé Francisco da Silva, manifestou sua apreensllo diante de nossa
Cube notar, por outro Indo, que dos 15 milhões de trabalhado- Agricultura, com problemas de natureza estrutural, já que ela apre·
res rurais existentes em nosso Pais, mais de 90% nilo têm qualquer senta uma estrutura arcaica, defeituosa e injusta, estrutura essa que
quulificuçilo que lhes permita exercer outros oficies.
põe quuse 90% das terras cadastradas brasileiras nas mãos de 28% de
Em 1970, 44% da faixa utiva da populaçào estava no campo, e latifundiários, que detem a propriedade, nllo com vistas no desenvolsuu purticipnçào nu geruçào do Produto Interno Bruto cru de 15,1%, vimento sócio-econômico do Pais, mas com objetivos especulativos.
enquanto que nu indústria, estava empregada 17,9% da força de traDe outro lado, sllo 9 milhões de fam!lias de trabalhadores rurais
balho utivu e sua participação para o PIB cru de 32,6%.
O V Encontro Nacional dos Produtores de Cana, renlizado em que dependem da terra para sobreviver, para trabalhar, que ni!o
agosto de 1977, no Estudo do Rio de Janeiro, revelou o estado de possuem um palmo de terra, no lado de dois milhões e meio de
marginalizuçilo u que foi relegado a milo-dc-obru empregada nu minifundiários que detem a posse da terra em quantidade insuficien·
agroindústriu açucareira, com pesada cnrgu de trabalho diluiu, sendo te, Na opinião do Presidente do CONTAG, a concentração da terra,
ulguns trabalhadores obrigados u cortar mais de três toneladas de de um Indo, e o grande contingente de trabalhadores sem terra, de
cunu por dia pura ter direito u receber us oito horus de trabalho outro, é exntnmentc u causa principal do surgimento crescente du
grande massa de trubulhndorcs volantes, os bóias-frias, clandestinos
diúrio. Isto é trubulhar em condições medievais.
·
Esta situuçilo foi reiteradas vezes denunciada pelo CN BB. Em c avulsos.
"u "Manual do Trabalhador Rural", os bispos do Brasil declaram
A conseqUência de todos esses problemas é u suúde do trubulhu·
que "o trabalhador do campo precisa tomnr consciénciu plena do dor desde cedo seriamente comprometida por deficiências ulimcn·
que cstú acontecendo, de como ele está sendo explorado a cudn dia, tures c moléstias de todu sorte. Eu saúde do homem do cumpo c<tfi u
trabalhando sob condiç?!cs piores do que as previstas em lei. Tcrn exigir, muis do que cuidJldos esporddicos, uma dcfiniçõo concreta du
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politica oficial. Neste sctor, quase tudo está ainda por fazer, como res agrícolas recebendo de um salário mínimo para baixo, enquanto
comprovam estudos e pesquisas realizadas por entidades represen- dos não agrícolas 29,5% estão na mesma situação.
tativas da ugropecuária. A precariedade dos poucos e insuficientes
Segundo as conclusões dos estudos do IBGE, a mão-de-obra
recursos prestados, as dificuldades que têm os trabalhadores rurais agrícola é constituída mais de crianças e de velhos, já que dos 20 aos
cm receber esses parcos serviços, aliados ao próprio desconhecimen- 45 anos o trabalhador se transfere para o meio urbano.
to que revelam de seus direitos, são talvez. os pontos mais críticos do
O empobrecimento, o esforço redobrado que tem de despender,
atua! sistema como um todo. As reivindicações constantes do primei- a falta de recursos c de assistência dos que permanecem fazem deles,
ro dissidio colctivo no meio rural, ocorrido em 1978, no Estado de em pouco tempo, pessoas sem reservas físicas para enfrentarem a
São Paulo, onde existe aproximadamente um milhão c meio de dura vida do campo.
trabalhadores, com apenas 350 mil sindicalizados, revelam que 700
Não é de se estranhar, pois, que, diante deste quadro mclancóli·
mil não deverão ser favorecidos, no momento, com as decisões que co, o produto real da agricultura brasileira tenha crescido apenas
lhes possam vir assegurar o reconhecimento de seus direitos.
34,7%, em cinco anos, representando uma taxa de razoável para má
Aquele mesmo dissídio comprova, ainda, a situação aflitiva em quando comparada à do crescimento da indústria, que atingiu
que vive o homem do campo nas zonas tidas como das mais próspe· 75,2%, ou de toda economia, que, no mesmo período, chegou a
ras, como o vale da Ribeira, o que permite avaliar a situação dos 67,3%.
trabalhadores rurais das demais regiões do Pais.
Convém relembrar, ainda, que há uma qualificação estrcMas, um dos dados mais estarrcccdorcs nos é fornecido pelo mamente importante na avaliação dos dados do IBGE. O aumento
IBGE, através de sua Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário. de pessoal ocupado de 14 anos ou mais na agricultura foi de 12,9%,
Segundo este trabalho, o número de crianças, menores de 14 anos, enquanto que o aumento da força de trabalho infantil, de menos de
empregados na agricultura brasileira cresceu 54,52% de 1970 a 1975, 14 anos, foi de 54,52%. Estes percentuais devem preocupar nossas
atingindo o total de quatro c meio milhões, tendo o maior crescimen- autoridades. Como explicar que a participação da mão-de-obra
to de participação da mão-de-obra infantil ocorrido cm regiões onde infantil sobre o total de pessoal ocupado na agricultura tenha passase expandiram as fronteiras agrícolas, de acordo com o seguinte do de 16,5%, cm 1970, para 21 ,3%, cm I975, chegando a mais de
percentual: na Região Norte, III ,87%, na Centro-Oeste, 82,6%, na 30%, na maior parte da região Nortc? Hã fortes indícios que cerca de
Sul, 66,88%, c na Nordeste, 48,94%.
metade dos trabalhadores na agricultura, hoje sejam menores de 18
Enquanto isto, a mão-de-obra adulta utilizada nu agricultura anos. O que sabemos, porém, com certeza, é que mais de cinco
cresceu apenas 12,88% no mesmo período. Isto confirma dados milhões de menores, especialmente nas faixas de li a 13 anos, estão
anteriormente revelados, segundo os quais o brasileiro começa a tra- labutando nos campos para ajudar a renda de suas famílias.
balhar no campo desde a mais tenra idade, para ajudar na compk·
Em São Paulo, a percentagem de menores de 18 anos de ambos
mentação das necessidades da economia familiar. Portanto, na idade os sexos em algumas lavouras está próxima de 50%, especialmente
escolar, mais a enxada que os livros, e conseqUentemente mais onde predomina a cultura do café c da cana-de-açúcar.
desgastes físicos, e com estes o envelhecimento precoce, já que, como
Em Minas Gerais i: comum vê-los na preparação de mudas e
está provado, nada é mais cansativo que o amanho da terra.
aplicação de fertilizantes, trabalho dos mais árduos c perigosos à
Os menores trabalhando na agricultura, que eram apenas saúde.
2. 900.000, em 1970, em 1975, eram 4.481.500, representado 21 ,3%
Na região Sudoeste, sobretudo cm Mato Grosso, o trabalho do
da mão-de-obra agrícola.
menor
na agricultura chegaria a ser, praticamente, uma forma de exEstes números coletados pelo IBGE e confirmados, posteriorploração,
se não fosse uma necessidade familiar.
mente, pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicilio de
No Paraná c no Rio Grande do Sul, muitas crianças que traba1973 a !976, feita por aquele mesmo órgão, demonstram não só o
lham no campo moram na cidade c já são "bóias-frias". A sua ativicrescente empobrecimento dos trabalhadores rurais, como o seu
dade é altamente penosa, tendo a procura da mão-de-obra infantil
precoce depauperamento físico.
No dizer do agrônomo Carlos Lorena, que vem procedendo a aumentado nesses estados, a partir de 1970.
Hoje, para uma família com um nível de rendimento baixo, em
profunda análise do homem do campo, aqueles dados são "um sinal
que
os
pais conseguem uma renda conjunta de Cr$ 2.000,00 por mês
de miséria". Estamos caindo na exploração do menor como na
Idade Média c no inicio da Era Industrial. Estas crianças deveriam ou pouco mais, um acréscimo de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 3.'000,00 que o
trabalho de dois ou três filhos proporciona pode representar algo•
estar nas escolas c não trabalhando.
Se aquele significativo aumento de mão-de-obra infantil no muito mais importante a curto prazo do que os ensinamentos que
campo fosse mais localizado nas pequenas propriedades, talvez o poderiam estar assimilando nas prccãrias escolas das regiões rurais.
Esta constatação feita por Eduardo M. Suplicy na anãlisc que
fenômeno pudesse resultar de um aumento de área c da necessidade
do emprego maior de mão-de-obra familiar no manejo da terra, o fez dos levantamentos do IBGE é a conclusão a que todos fatalmente chegam após o exame do pessoal ocupado na agricultura, seguinque, então, poderia significar uma melhora.
do us regiões c as unidades do País.
Mas tal não acontece, como observou aquele ilustre técnico.
Uma criança de II a 13 anos que, hoj,e, sai para o trabalho às.5
Nas propriedades médias c grandes, a utilização do trabalho
infantil é bastante significativo, a ponto de ter aumentado em horas da manhã, na conduçilo dos trabalhadores volantes, c que
I03,4% nas que ocupam de mil a dois mil hectares, representando retorna às 18 horas para casa, mal alimentada, trazendo de
Cr$ 20,00 a CrS 40,00 por dia, quando chega aos 50 ou 55 anos (se
II% da mão-de-obra empregada.
Já nus propriedades que possuem uma área de dois mil a cinco logra atingir essas idades), não tem mais resistência orgiinicu para
mil hectares, o aumento foi de 71, I%, significando 9,32% da mão-de- continuar trabalhando c dar assistência material à família. tum hoobra total. Finalmente, nas que detêm de cinco mil a dez mil hecta· mem em acelerada curva descendente nus suas reservas de saúde,
res, o acréscimo atingiu a alta cifra de 228,8%, e nas que ocupam de que necessita, um justo e merecido descanso, uma fase da vida que
lhe permi~.1 ainda desfrutar com a suu família dos frutos de seu duro
d01. mil a cem mil hectares. houve um aumento de 174,7%.
Estes dados, somados a outros, ujudum a compor o quadro trabalho.
O Projeto, pois, que tenho u honra de apresentar vem uo encondramâtico da agricultura brasileira, e explicam bem n razão muior
por que o trahalhudor rural abandona o campo com a família, para tro de umu das mais justas aspirações, de uma das mais prementes
ne~essidadcs do trabalhador rural de nosso Pais e estou certo de sua
viverem nas ravclas e barracos dus grandes cidades.
Outro dado estarrocedor das pesquisas do !BGE ó o que se rela- acolhida e ~1poio nas duas Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1979.- Lúzuro Burboza.
ciona com os s~il:'lrios. No cômputo gemi, há 70,1f!il dos trabalhado-
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Institui o Programa de Assistêncin no Trubulhudor Rural, e dá outr11s providências.

sistcmatiLaçào da legislação cm vigor, na forma que indica, c dú
outras providências, tendo
PARECER, sob n• 262, de 197H, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, c no mérito, pela aprovação.

Art. 4• A aposentadoria por velhice corresponderá a uma
prestação mensal equivalente a 50% (cinqUenta por cento) do salário
mínimo de maior valor no Pais, e será devida ao trabalhador rural
que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
Parágrafo único, Não será devida a aposentadoria a mais de
um componente da unidade familiar, cabendo apenas o beneficio ao
respectivo chefe ou arrimo.

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 15,
de 1978 (n• 2.530f76, na Casa de origem), que altera o Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário na BR-497, c dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 75 e 76, de 1979, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, (ouvido o
Ministério dos Transportes), contrário; c
-;de Finanças, favorável.

LEGISLA ç,! O CITA DA
LEI COMPLEMENTAR N• li, DE25 DE MAIO DE 1971

-2-

-3lÃ.< Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.}
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa. requerimento q uc será lido pelo Sr. 1•-Secretário.

I! lido o segui/lie
REQUERIMENTO N• 135, DE 1979
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do
Regimento, para o Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1979, que modifica disposições da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n• 6.217, de 30
de junho de 1975.
Sala das Sessões, lO de maio de 1979.- Moacyr Dalla.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será
incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 57/79
(n• 102/79, na origem), de 25 de abril de 1979, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. Armindo Branco Mendes Cadaxa,
Embaixador do Brasil junto ao Governo da Jamaica, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das Baamas.
A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada cm sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a f•m
de que seja respeitado o dispositivo regimental.
1A sessão torna-se secreta às I8 horas e 35 minutos <'
volta a ser pública às 18 horas e 45 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que
tratar vou encc:rrD.r a presente sessilo, designando paru a sessão
ordinária de amanhã a seguinte
9
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Votação, cm turno único, do Projclo de Lei da Cúmara n"' 14,
de 197H (nv 1.266/73, nu Cusa Jc origem), qui! di;;pli~ ;.ol)brc a

......~---
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Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 66,
de 1978 (n• 1.582/75, na Casa de origem), que altera a redução do
art. 353 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 93 e 94, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, no mérito, favorável; e
-de Legisloçiio Social, favorável.

-4Votação, cm turno único, do Requerimento n• 135, de 1979, do
Senador Moacyr Dalla, solicitando, nos termos do art. 371, alínea
"c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1979, do Senador Mendes Canale, que modifica disposições da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n• 6.217, de 30 de junho de 1975.

-5Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n• 41, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que assegura a livre negociação coletiva entre entidades sindicais de empregadores c de empregados e revoga disposição da Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob n• 127, de 1979, da Comissão:
-de Constituição éJustiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Franco Montoro, Tancrcdo Neves e Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está encerrada a sessão.
ILevanta-se a sessão às I 8 horas e 48 minutos.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE
CHAVES NA SESSÃO DE 8-5-79 E QUE. ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se esse decreto merecesse uma reformulação, seria exatamcnte
para tornar mais abrangente as restrições.
De Norte a Sul, neste Pais, está ocorrendo um escândalo no seto r das COHABS; as compras de terrenos para a construção de casas populares siio feitas sem lidtaçilo alguma. Então, Sr. Presidente,
<1!1 denúncias silo numerosas- pelo menos no meu Estudo_: dt: que
as aquisições sUo feitas, às vezes, por um quarto do preço declarado
na escritura, licando os inlt:rvenientcs, os interessados, intcrmcdiúrin'i c funcion:'trios corno os beneficiários ticssas diferenças.
O rclJucrimcnto do ilustre Senador Oirccu Carclm.o C de total
p~;rtinênci~l. Esperamo~ que o partido olici;.tl com:ordc com c,~:c ;H.Jia-

--·-'·'
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rncnto, o que SLJillt:ntc cn:>cjari:l ii Ca~a m:1ior rdkx~o
de tamanha gravidade c de import[lncia, nc~ta Casa.
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IJISCL'RSO PROSUSCIADO 1'/:.LO SR. J,lfSO,\
IJARRETO NA SESSÃO DEB-5-79 E QUE, ENTREGU/;
.1 REVISlO DO ORA DOR, SERIA PUI!LICA DO
POSTERIORMENTE:

O SR . .JAISON BARRETO (MDB- SC. Pronunoia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sem quebra do compromisso assumido, de só voltarmos ao
debute sobre o affaire Hugo Abreu, com a presença do Lidcr do
Partido, quero crer que, no decorrer do que me proponho a dizer,
talvez encontremos o puno de fundo que justificou c justifica a
rebeldia de vários setores militares, em relação ao que ocorre no Brasil, hoje.
Talvez tenha sido por isso que alegava eu, como alego, no decorrer do discurso, que as instituições só têm transcendência na medida
em que, permanecendo firmes em torno de funções institucionais
definidas, não sejam insensíveis às adaptuções impostas pelas modificações históricas. Elas têm, pois, um aspecto conservador ou estático, fundamento ontológico de sua existência, e um aspecto dinâmico, responsável por sua continuidade modificada.
Daí porque, com o Exército brasileiro, por exemplo, foi assim,
tendo grande parte de seus efetivos servindo ao Governo Colonial,
repentinamente transformou-se no sustentáculo da lndcpend~ncia,
tendo sido, depois, força imperial, proclamou a Repúblicu.
Dito isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, afirmaria que, é fato
assente, por tüdos os que acompanham o noticiário dos jornais, que
o mundo atravessa, hoje, uma crise política, social e cconômicu gcnt:ralilada.
Aqui c ;.IIi espoucam revoluções, como a iraniana c a nicara·
gucns~.:, desdobramentos mais violentos de processos rcvoiucionúrios
anteriores, como os de Portugal ou da Espanha.
Gcnt:ralizam-sc, ao mc;smo tempo, as guerras localizadas, com
armamento convencional, ora pela interferência di reta dos impcriali!<imos, como no Vietnã, ora por interesses internacionais outros, que
armam as classt:s dominantes de diversos países para a aventura
guerreira. Estão ai os conflitos dos Yemêns do Norte e do Sul, odes·
J'orço entre Uganda c Tanz:inia, a luta dos Eritreus contra os Soma·
lis, o confronto entre o Vietnà e o Camboja e o da China com o Vietnrl.
Ê certo, por outro lado, que a violência desatada nos alborcs
deste século, escalando num crescendo as sociedades, dcverú
agravar-se até o final da centúria. Isto porque as previsões mais oti·
misws da ciência social indicam, no período cm c:audo, que o custo
de vida continuará crescendo cm todos os países, principalmente nos
de modelo ocidental.
Que a crise de energia, pela falta de um sucedâneo imediato do
petróleo, continuará a assallar, indiferentemente, a desenvolvidos c
subdesenvolvidos, gerando crises militares cm nível mundial.
Que ;.1s moedas internncionais prosseguirão cm sua queda, tendendo a ugwvar internamente todos os problemas sociais, com aumento generalizado do desemprego cm todO o mundo.
Como corolúrio, a recessão c a falência rondarlto as mais sólidas
cconomias, impedindo-lhes o crcscimcnto ou levando-as i1 inso\vênda.
Dentro desse contexto, a dívida cxtt:rnu dos países do terceiro
mundo, aos quais srw rcpassudos os efeitos da crise mundml, tcndcrú
a agravar-se, impedindo sua liquidez, cm decorrência dos preços
c;.1da vez mais baixos dns matérias-primas que export;.~m.
i~ ct:rtll, outrossim, que toda essa comoçào decorre do fato de
que, cm busca de um imrwssível sonho de grnndcza, todus as TH!ÇÕt:s
quen:m cheg;.1r, antes do linal do século, !1 condi~lHl dc ~r ande pntên·
da, numa busca desesperada de desenvolvimento a qualquer rn:çu.
Dc.:ntro dc.:ssa micnt;.u.;llo tortuosa c sinistra, as na~l1cs se t·~que
c~:m dll bcm-estar de seus povos, an~ quais impllcm 'iacrifi~..·ill~ 1:ada
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de v1da. no aurncnintcrna c t:.\lt.:rn;t.
O f:11LH funJ:Jillcntal Jc ltH!a e:-.'a cri"'t.: i:. nn pl;uw cl.:tlllilmi..:n, tl
.;..,for~u qw.: todtJ~ th pabc:-. fat.cm par;t aumcnwr '>U<t~ t.:.\port;u;lJc~ c
diminuir . . ua~ importaç•)es, gerando unw ~upcrproduç~o mundial de.:
hc.:n~ Lic l:tlnsumo a preço., intt:rn~cionab caUa vez mab h~i.xo:-..
E ;.ti temo~ J grande t:ontradiçào dc no~sa C::pm::a; l..jUando a t:il:n..:ia c :1 ti:..:nk:1 chcg:trarn ao paroxisn10 da clicii::nci~. a~ populaçÕt:'>
J~..: quusc todt)S os puiscs se dc.:salentam, a braçm t:llm uma mbério.t
crescente:, <.h:sagn:gadora das vontades c d~s instituiçõc~. E, por isto
mesmo, intc.:rnamcnte c:.~ da pais vé multiplicarem-se os ~cus proble·
mas sm:iuis.
Os investimentos pUblicas cm repressão sào dobrados ou tripli·
cados scm 4ualquer aumento corrcspondente de t:ficii:ncia, pois as
massas originárias dos mais distantes rincõcs dcmandum Us cidades,
pressionando os organismos assistenciais, igualmente saturados. c
acabam por marginalizar-se à sombra dos viadutos, acantonando-se
c.:m faveh1s da periferia c engrossando o cfetivo dos viciados c dos
contestados.
O gasto com os sistcmus carcerários e assistcnciais, que cm ne·
nhum lugar do mundo resolveram os problemas sociais, será diluído,
cm detrimento das obras de saneamento, de transportes. de educaçfto, de habitação, de saúde, de energia, de promoção cultural etc.
Em síntese.:, portanto. a crise política, social c econômica do colonialismo, do imperialismo, do capitalismo e do socialismo, por sua
circularidade, e.xpressa-st! nas crises nacionais de poluiç~o ambiental,
de êxodo rural. de migrações maciças, de conccntrnção urbana, dando como resultado imediato as formas diferenciadas do terrorismo,
do desrespeito sistcmútico aos direitos civis e da desagreguç~o moral,
rcligiosa c familiar.
O que nos interessa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pori:m, neste
pronunciamento, não é tecer variações sobre o tema da crise mun·
dia I, como um cronista ou espectador passivo, resignado di:lntc: do
incxorúvcl. mas, sim, com a autoridade e a responsabilidade: de: um
rc~;rcscntuntc do povo bri.lsilciro, analisar suas conseqUências internas, a curto, médio e longo prazos, para verificar em quc medida poderemos contribuir para minimizar o sofrimento de nosso povo, sensibilizando nossas elites para uma tomada de consciência sobre a gravidade do momento, c para o planejamento de alternativas que di mi·
nuam o impacto da tempestade, que se aproxima.
Felizmente já passamos a época das declarações ingônuas sobre
o milagre brasileiro e da demagogia literária sobre o nosso mito de
pot~ncia cmc=rgente.
O que todos temos claro, hoje, é que a revolução 'social, que se
instalou no Leste europeu nos primórdios do século, depois de fazc=r
carrt:ira cm úreas asiúticas, na década de 50, envolve agora o Oriente
Médio c insinua-se na África.
N:1o ~ dilicil prc.:vcr-se, pois, que a América Latina se transfor·
nwrú, cm breve, no ccnário da confrontação final dcsst: processo,
mormc.:ntt: pc=lo acúmulo de fatores favoráveis, que tem, nu miséria
das populações, o seu mc=lhor nutriente=.
E é preciso ver que tudo isto se combina com a disposição das
massas, em toda a América Latina, de lutar pela promoção de seu
próprio bom-estar, rebdando-se contra a ineficiência do Estudo. f::
preciso renetir que os movimentos de idéias sempre ultrapass01m as
fronteiras nacionais.
Foi assim com o Cristianismo no Ocidente;
Foi 01ssim com o Islamismo no Oriente,
E foi assim com a revolução democrútica, que emergiu da
Revoluçilo Francesa.
Hoje, a globaliwção do processo ô muito maior e mais rápida, à
vista do aumento dos meios de comunicação c de transporte,
principalmenti: j)cla facilidade de repn)duçilo caseira de doclllnentos
ou pan!letos. O C(lntrole d;.J informnçllo. pelos instrumentos oficiais
de contrai~: 'iodai, torna-se insuficiente quando vemos que, se bem
:ls pnpulaçlie." nacionais pudcn1, muita~; va.es, i~~ nora r o que se pas!.a
\C/IIl:ti'>lll~uport;'tvci'>,l.!\prt.:'>'>ll:-. na alta dtJl:U'>ItJ
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da inl1;h;;'Hl c.: nu l:ft:"'drncnto d:h

divid;.t~
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dcntm Jc :.cu prôprio tcrritórill, u •!Lic t)..:llrrt: l'lll UgamLi. 11u lr.'1. lltl
YêmL"n, no Paquistiio ou na Nic;tr:igua i.; ~tHliH:~idn im~:di.ttamcntt:.
através da tclcvisiio, do rádio c Jus jornais.
Este é um processo que n~to pode ser contith) pela repre:-.~~10 ao!>
meios de comunicaçiio de mussa, como tc:nta fazer o :ttual governo
do Brasil. ao processar jornalistas como Diaféria, Ev~mdro i'aranaguú, Carlos Fone outros, porque uo homem de informaçf10, como
imperativo de suu dignidade profissional, cabe informar à popul<~
çào sobre tudo aquilo que chega ao seu cohhecimento.

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) aparte?

Pormite V. Ex• um

O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC)- Estou apenas
encaminhando, mas aceitarei com pruzer o aparte de: V. Ex~
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Registrei, nobre
Senador, uma frase do seu discurso de que seria uma ficção literária
considerar o Brasil uma potência emergente. Perguntaria u V. ExK:
que conceito V. Ex• tem de potência emergente?
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Decididamente.
de um País que não apresenta um quadro médico·sanitário como o
nosso, que nos envergonhu c que nos coiocu cm sttuaçiio inláior u
dos pJíses da Ãfrica. Decididamente, de um pu is que não aprcscnta
30 milhões de marginalizados, como dizt:m as estatísticas todas, qur.:
V. Ex• conhece mt:lhor do que eu, e que evitei, cvidcntcmcnh.:, ..:o locar no meu discurso pura não ficar apenas numa cifrologia. qw.:
nada diz e nada prova.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC)- Pois não.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Veja V. Ex• como
não está em boa companhia, porque o Ministro da Economia da
França, ainda agora, em rasgados elogios, cita o Brasil c o México
como duas potências emergentes.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Entre a opinião
do ilustre rt:presentante francês e as realidades que nós conhecemos,
eu fico com as nossas realidudes.
Mas, depois, justificarei, inclusive, o ponto de vista de paíse:-.
estrangeiros, principalmente países europeus, exatamentc porque vamos ter a oportunidade de discutir o trilateralismo que cu sei, encan·
ta muito o nobre Líder Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Com o maior
prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Primeiro, para
não deixar que eu fique ausente do discurso de estréia de V. Ex• Eu
lhe peço a generosidade de receber o meu aparte, principalmente
com essa característica; segundo, para concordar com muita coisa
do que V. Ex• está dizendo.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Tenho certeza de
que V. Ex• haverá de concordar com quase tudo.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Niio exagere! Mas
com uma boa parte, sem dúvida; inclusive, essa preocupação com a
América Latina, com a América Latina como campo de cultura
de..sas lutas ideológicas; e apenas para pedir a V. Ex• que não processe indevidamente o Jornalista Evandro Paranuguá, porquc
V, Ex•, uo citar os jornulistas que estavam sendo processados, referiu·.'ic a Lourenço Diuféria. 1: uma pena ljUe realmente ele tenha
escrito aquele artif;O c conseqUentemente que o Supcriur Tribunal
Militar, ao qual nós 1 como Poder Legislativo, dcvenws respeitar, te·
nha moditkudo a decisão du inst:lncia inkrior. Ma~.\'. Ex•, st.: cu
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n:'to l'SidU t:quinH':tdtl, intrlHILJtiu l1lt_'tl rt~• rui du:-. que c:-.t:tll :-.cmltt
prnt:es:-.:tdus n Jnrn:dista Ev:rndrn Paranugu:·L :\o que 1llt.: <..;tlll:-.t:L
l':-.Sc JlHilalist;t n:io c:-.t:'l !>t:ndn prot:c!>S;!I.Íll pu r ninguém. Lu me~nw
tivt: oportunidade, aqui, de esclarecer ~lo Lílll.:r de V. Ex• que o [\. fi·
ni~tro Jn Exército, hoje, negou frontalmente quc tivesse tiJo Sl.!lJUer
~~idéia desse processo. Então, peço a V. E.x• que seja generoso com
o Jornalista Evandro Parunagú:.J c o tire desse processo.

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Nobre Lider d:~
de estreante, tenha a c~:rtt:za V, Ex' de que cu não
cometeria a ingenuidade de incluir o nome do ilustre Jornalista
Evandro Paranaguú, senão com o exato sentido com que consegui
chamar a vossa atenção para esse problema.
M:.~iori:l, <~pesar

Infelizmente, V. Ex' não vai ter oportunidade de ouvir, porqu~.:
vai se retirar, mas vou fnzcr a abordugcm exat<J dessa ncccs~idudc dc
oprimir~~ imprensa alternativa.

O Sr. Jarhos Passorinho (ARENA- PA)- Só me retiro por·
que tamb~m tenho compromissos.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - De modo que
escrito com o conhecimento meu, e no decorrer do meu discurso
\'. Ex• huverá de entender, porque sei c tenho consciência plcnu dt:
que não chegou a se consumar aquilo que a Nação entendia como
objetivo final e que sofreu um recuo graças à sociedade civil. que,
mais organizada, rebelou-se de pronto com a sua soliduriedade ao
jornalista.
~.::.tá

O Sr. Jarbos Passarinho (ARENA - PA) - Não posso
silenciar, se V, Ex• me provoca desse modo. Se eu silenciar, admito
que houve recuo. O que quoro dizer a V. Ex• é que nào houve a
intenção, não houve a idé:ia.
O Sr. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Nós chegaremos
lu.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem terão funcionamento,
a médio prazo, as tentativas de sufocar a imprensa alternativa atra·
vés do eufemismo de medidas fiscais, porque todo mundo entende
logo, nessas intenções pára-jurídicas, que o que se: pretende é impedir a discussão dos grandes temas que empolgam a população nesse
momento de desagregação institucional global e completa.
A doutrina da segurança nacional, imposta ao Brasil pela
intelectualidade da Escola Superior de Guerra triunfante do
movimento militar de 1964, amparava-se na prcocupuçüo com uma
estratégia correspondente à análise desses fatos, que vimos de
desfiar.
Por isto ela previa não apenas o estreitamento dos laços de
amizade com os países desenvolvidos de estilo ocidental, mas
também uma modificação do conceito de adversários políticos, que
seriam, externamente, as nações de economia planificada e,
internamente, as forças ideológicas dos convertidos a esses novos
valores econômicos c sociais, forças essas que, até: então, eram tidas
como antipairióticas, por serem optantes de um modelo alternativo.
Para facilitar a possibilidade de tais alianças com o ocidente e
armar-se para repudiar o modelo oriental, estabeleceu-se um contrato de investimentos estrangeiros para o desenvolvimento do Pais, em
troca de inúmeras concessões políticas, econômicas e sociais que,
pretendemos demonstrar, acabaram por olicnar completamente a
nossa soberania.
Assim é que, imediatamente após a vitória do movimento de
1964, foi revogada a Lei de Remessa de Lucros, indenizada a
AMFORP pela expropriação do Governo do Rio Grande po Sul,
extinta a estabilidade do trabalhador, sufocoda a liberdade de
expressão em gerul, pelu censura fl. imprensn, proibida legal mas
ilegitimamente u formação de confederações de traballmdores,
intelectuais uu estudantes, proibida a greve sob quuktuer prctcxto,
ç.,tahele(.:ido o instituto retrógrado da!-> eleições indircta!> para todos
üs cargo.~ executiVos, et~.
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Ao rncsrnn tempo, retirou-se ao Congresso a r:.H.:uldadc
lcgifcrantc, pa:-tsando o Exc!.:utivo a lcgistar arbitrúria c abusivamente através de Decretos-leis, de Atos Institucionais ou Complementares c dos po1cotcs. Proibiu-se o pluripartidarismo; proibiram-se as
coulizõcs c a formaç:1o de frentes parlamentares. Estubclcccu-sc um
critério anômalo para limitar as restantes funções do Legislativo. E.

como se não bastasse todo esse atentado a nossos foros de civilização, estendeu-se, finalmente, uo Congresso, a vergonhosa prática da
eleição indireta, que, felizmente, acabou sendo a gota d'água para o
extravasamento de toda a insatisfação nacional.
Tudo isto foi foi to para garantir o aviltamento da mão-de-obra
nacional e, assim, atrair os capitais estrangeiros, principalmente
norte-americanos. Foram, ao mesmo tempo, rompidas as relações
diplomáticas e comerciais com Cuba c criados incidentes com mis·
sõcs da China Continental, para impedir o reatamento com o grande
mercado oriental, pois o FMI exigia que o Brasil c as demais nações
da América Latina se mantivessem afastados de qualquer cantata
com os países socialistas.
Não nos interessa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, discutir,
subjctivamentc, a boa ou má fé de tal orientação do movimento de
64. Nem nos interessa discutir, por outro lado, se os resultados
seriam outros, caso a conjuntura internacional se mantivesse estática
por todos esses 15 anos, pois não raciocinamos com hipóteses ou
possibilidades abstraias.
Mas, interessa-nos, sim, discutir os pressupostos sobrt os quais
laboraram os intelectuais e os tecnocratas, quando calcularam suas
variáveis acadêmicas sem levar cm conta o dinamismo da sociedade,
tanto nacional quanto internacional.
E podemos dizer que talvez- e talvez Í! a palavra adequada a
esta análise- que talvez, repito, pudessem os planos do movimento
de 64 manter alguma eficiência e continuidade, se- atentem para o
detalhe da plicação de uma partícula condicional- se o mundo não
estivesse em permanente e constante evolução;
Se os palestinos não lutassem por sua independência; se o Vietn5 não triunfasse sobre as forças de ocupação norte-americanas:
Se os árabes não criassem o cartel do petróleo;
Se as massas iranianas não derrubassem o Xá;
Se o povo da Nicarágua não pegasse em armas contra Somoza;
Se o lémen do Sul e a Somália não se transformassem, de colônias em repúblicas populares;
Se Herzog não morresse durante a inquisição brasileira:
Se os jornalistas não protestassem contra essa violência;
Se setorcs exasperados não se entregassem à guerrilha;
Se os estudantes, os professores e os trabalhadores não fizessem
greve; se os trusts da Jari, da Volkswagen ou da Toyo Menka não es·
tivessem expropriando nosso território:
Tulvcz a imprensa pudesse: continuar asfixiada:
T~llvez os concentradores da renda nfto prccisasscm de psicotróph:os:
Talvez o trútico de cntorpeccntcs nUa alcançasse o nívcl de vcrJaucira calamidade pública, que amedronta os cidadi10s;
Talvez a estrutura fundiária pudesse: continuar impuncmcntc expulsando os trabalhadores do campo rara "cidade;
T:llvez o llNH nt10 fossc questionado nu sua incliciênda. como
gestor da poupança colctiv;.t cm favor dos estratos mais aquinhoados
de nossa sociedade:
T~tiVt.:/ tlS planos miraholantes de grunde potêm:ia pudt.:sscm
pro:-~seguir, cum :1 construção de obras furaônicas, indiferentes ao
bcm-estar c i1s ncccssidadt:s de wda a populaçf10, talvez a iniciativa
privada, sobrevivendo par<.~sitariamentc como p~:nsionista do Estado, ~:nntinua~sc a as~altar n sistt:nw educacional c o sistema médicopn:vidcnci:'trill: C taiVe/ tllllDVilllCiltll de 64 llfW Se dcgcncraSSC 110 J1a)!Cill t.:rn que se degenerou.
~LI . . c'lt' L· apcnas 11111 C\cn:icio qtlt.: l'a!.\1 d~.: 11\l.:ll racindnin,
.iiCilhl qUL' c~tou p11ra ll l'.tlll dt.: ~!LH: ll juítll suhjctivD k\·a. it' frase . .
~uhiuntt\;t~
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l.<tlll, 1: u holcro hr<.~:-,ih:iro, arremedado das demais n:H;Ocs latino<uncricanus, talvez pudcs . . e continuar f.:Om seu ''quic,:ú.,, quiçús,
'Juiçás ... "
Nfto houvesst: o confisco arbitrúrio du libt:rdudt:, que cru, até cnt~o. H pedra de toque da economia de mercado, com seus s/o,;w1.\ de
livr~.:-iniciativa c livrc-concorréncia, talvez as instituições de controle
social, como as Forças Arm;tdus, o Clero, a Justiça c a Educuçào
continu;tssem a lhe prestar apoio. Mas como guardiãs da dignidade
humana, cheguram ao limite de sua tolerância, quando o obscur<.~n·
tismo, que marginali;w milhões de seres humanos, chegou ao vértice
Ja paróhola.
Ecerto que a disponibilidade dos recursos internacionais deu algum alento o foros de viabilidade ao modelo brasileiro entre 66 e 72,
pois o Brasil rt:tomou o seu processo de crescimento económico nos
inicias do Movimento de 64.
Um largo c emcrgcntc setor da tecnoburocracia aderiu, sem
maiores :tnúlises, <.~o projeto desenvolvimentista da Escola Superior
de Guerra, qm• ajirma1·a ser a ar ração de capitais estrangeiros um mal
f/t'Ct'Jsdrio ao dt•semo/l•imento do Paú, a ser conjurado posteriormeme,
caso IÚ'.'i.lt' a st• tornar um fator ad1·enticio de alienação.
Releva notar quc nUa faltaram, à época, estratos militares, religiosos ou de outras instituições, igualmente tradicionais c respeitáveis, 'JUC .lc opuseram à quebra da legalidade, mas que a elu se resignaram, sob o clogiâvcl pretexto de que a tradiçUo pacífica de nossa
~.:voluçào histórica merecia outra oportunidade, para evitar derramamento de sangue, sofrimento inútil ou ingerência de forças militares
cstrungciras no connito de poder então instalado.
t\s desilusões, entretanto, não tardaram a aparecer.
O acordo malbaratou-se com a desnacionalização crescente de
nossa economia, com a permanência fatigada da repressão, que acabou fazendo correr sangue e sofrimento inútil, com centenas de desaparecidos, milhares de exilados políticos- espontâneos ou não- c
inúmeros inválidos pelo sadismo da tortura.
E tudo isto graças à falácia dos planos de desenvolvimento, feitos cm nome de um sacrifício que, hoje sabemos, esteve mais voltado
para os interesses do capital estrangeiro, que para o benefício da
nuçào.
E a ingerência cstrungcira, que se desejuva evitar, acubou também por instalar-se, corrompendo autoridades e impondo diretrizes.
t\ conseqUência principal desse quadro lastimável ê o visível
m:tl-estar que hoje impera em todas as camadas da nacionalidade,
mormente entre aquelas que acreditaram na sinceridade do Movimento de 64, c vir.am su~s esperanças c esforços dilu.irem-sc num
crescendo de dcccpçUo c de angústia.
Fic;unos com o ~rrocho, com a dívida crescente, com a miséria
intcrmt, com a dcpcndéncia política, económica e tecnológica, mt
Jura realidade de um País ocupado e loteado em favor das multinacionais.
E desvendou-se o mistêrio da amizade ocidental: as nações dcscnvulvidas nada mais qucriam, sobre: nossa ingenuidade, que concentrar os seus poderes hegemónicos c: arrastar-nos, c:vc:ntualmcnte,
IW época, ao suicídio colctivo de: uma guerra utômica.
t\gora, junto f.:Om a atuallegislaturu, estamos inaugurando um
novo periodo govc:rn<.tmcntal que tem, na sua linguagem discursiva,
alguns <.tspcctos diferentes de tudo qmtnto temos ouvido ncstcs últimos quinze ;,mos, porqu~.: linalmc:ntc, tumbém, repito, existe umn ansiet.ladc popular a quc é preciso responder de forma programútica.
Duvidamos, entretanto, que a modilicaçfto da linguagem do
lhWo E.\ccutivu tenha algo que ver com quaisquer intcnçõcs sinceras
de modilicar o conjunto do modelo cconõmico, c inverter a tt:ndénda dos s:tcrifícios :~tê cntflll rcpass~1t.los tt parcela m~.:nos ~tquinhoada
.:om os frutos d:1 produ..;~I·J social. Essa linguagcm é apenas adaptati\'a ils dissidC11das qut: \·icr:un ;l tona, qu~.:stionandu o sist~o:nwlic podL:r. Se 11 Pre,idcnte Ci~i:l~l . . ustcntoll seu camlidato. aresar da . . krrenha . . np,,..,i.,:ll~ .... qu.: .i:·, :tl•.::ul'.'avarn ~cu ·;upnrtc militar, i. . tn ..,j~nifica
n;-to,l ;qlL'll:t~ :1 ~·ntt~/.l d.tlL'III:ttÍI.':t 1k um ._'lll:tinuhnhl. ~tll1lu '>Í).!nifil.·a.
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snhrc.:lluJo, qlll: seu esquema de sustc.:nt;:u;i'lo c.:conllmica ni'1o foi Ucsmnnt<ldo, isto é, que.: o regime.: continua se oric.:ntando c.:m I orno de.: interc.:ssc.:s poderosos, rc.:prc.:sc.:ntados pc.:lo sc.:lor latifundiúrioc.:xportador, pelo esquc.:ma de.: prc.:ssfw d;:1s multinacion;:~is c peJos
pólos linancciros internos c.: c.:xternos, que.: continuam use beneficiar
da chamada Revolução.
A rcvogaçi'1o do Ato Institucional n\1 5 quase nada tem a ver
com as promessas de um;:1 abertura, já que o sistema se sustentu nas
s;:llvaguardas dr.: r.:mergência, as quais, es-tamos certos, serrw aciona·
das tão logo haja pretexto ou desatenção da sociedade civil, ou das
dissidências militares.
Não tivemos qualquer abertura ou rcdcmocratizuçào, porque
as leis excepcionais que impedem a purticipuçiio de todo o povo no
trato dos interesses nacionais permanecem. As eleições indiretas ai
estão; são as mesmas; os governadores e prefeitos nomeados, os mesmos; Osctor financeiro continua nas mesmas mãos; a greve continua
proibida, assim como os encontros estudantis e as tentativas dr.:
confederar os estudantes e os trabalhadores. Há mais de 40 sindicatos sob intervençiio, sendo cinco delas feitas pelo utuul Governo. O
que se abriu foi apenas uma fresta, a titulo de válvula de escape pura
o excesso de tensão, com um vazamento superior ao desejado, que o
sistema autoritário não consegue conjurar, porque a população não
lhe dá tempo.
Que não existem intenções transformatórias está implícito no
fato de que a luta contra a innação, desfechada pelo último pacote
econômico-financeiro não atinge o latifúndio, não atinge as multinacionais nem atinge o setor financeiro. Muito ao contrário, aliás,
sufoca e dificulta a ação e o crescimento das empresas estatais;
asfixia, através da contenção do crédito, todas as pequenas e méd(as
empresas, além de comprimir o mercado interno ao dificultar o
consumo.
O que sabemos do endurecimento da linguagem presidencial,
que ameça ~alocar comerciante na cadeia é que, depois de 15 unos
repassando aos assalariados o custo do crescimento vegetativo da
economia, agora, à vista da rebelião dos operários, expressa cm
inúmeras greves, o governo não tem outra alternativa, dentro do
modelo, que repassá-lo ao setor intermédiário do segundo estrato
econômico, ou seja, dos comerciantes, dos pequenos industriais, do
pequeno e médio agricultores.
Não duvidamos de que levem a termo a ameaça de reprimir
duramente esses estratos. Mas o único resultado prático disto tudo,
além do agravamento da innação e da exasperação do povo, será trazer à tona toda a crise de nosso sistema carcerário.
Mas duvidamos, firmemente, que deixem de agredir o sctor
estatal e os empresários rigorosamente nacionais, para tomm mc.:didas contra a Jari-Fiorestal, o condomínio Swift-Armour ou a Ncstlé,
assim como duvidamos que possam propor o estabelecimento do
monopólio estatal do comércio exterior, a nacionalização dos
bancos, o cancelamento da negociata da Light ou a prisiio dos
Lutfallas e outros sctores financeiros corruptos, responsáveis, estes
sim, por toda a pletoru de dcscaminhos do movimento de 64.
Quais são, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os fatos concretos que mantém a continuidade da excepção?
O mais grave, sem dúvida, é o que se refere ao tratamento dado
pelo Governo Us reivindicações salariais expressas nas últimas gre·
ves. Elas indicam o nível da disposição das massas brasileiras t:m
aproveitai a fresta que se abriu, pela revogação do Ato lnstitucion<~!
nY 5, para demonstrar que não querem apenas a reposição duquilo
que lhes foi sonegado por mais de 15 anos, através da força.
Essas greves têm uma qualidade fundumr.:ntulmcnte diferenciada de todas as outras que o País já conheceu. Expressam, sobretudo,
a disposição de rejeitar a totalidade do modelo político cconômicu,
de favorecimento às multinucionuis e de desnacionulizuçf10 da economia. Elas rejc:itam o modelo dr.: desenvolvimento com base no
conccntracionismo e na dependência cconômica c tecnológica ao
exterior.
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Não são, entretanto, greves politicas no sentido cm que tenta
dassilicú-lus o Ministro do Trabalho, para justilicar as intervcnçlics
nos sindicatos, porque nada têm a ver com a participação de supostos elementos estrunbos às cutegorh1s profissionais envolvidas, porque.: são movimentos espontâneos, que envolvem a solidaric.:dadc da
população.
Mas são políticas sim, no sentido de expressarem o inc.Jnformismo com a direçiio dos negócios públicos no Brasil, fato que se afere,
facilmente, pela unanimidade desses movimentos, apesar da falta de
direçiio de qualquer partido.
Niio podemos negar que há, por parte da sociedade civil, a mais
profunda simpatia por esses movimentos, expressada também por
lideranças militares e religiosas, estudantis ou de outras instituições.
São movimentos cfetivos de redistribuição de renda, que se antecipam às promessas governamentais nunca cumpridas.
Por atingirem diretamentc, os interess~s das multinacionais,
que buscam o lucro rápido c fácil, através do baixo custo da miio-dcobra brasilr.:ira, elas revertem o Jluxo dessa exploraçUo, diminuindo
os lucros t:xtraordinários que são remetidos ao exterior.
SUo, por isto mesmo, greves nacionalistas, que obrigarlio o Governo, cm curto prazo, a estatizar ou nacionalizar esses setorcs, sob
pena de partir para o confronto direto com a Naçiio, que terá conscqUóncias imprevisíveis, pois o modelo iraniano, lembrado aqui c
acolá por Roberto Campos e por tantos pensadores deste País, inclusive economistas do Governo- repito- guarda muita similitude
com o modelo brasileiro- repito- modelo iraniano, tudo levando
a crer que o processo de solução desse impasse se encaminhará no
mesmo sentido que o daquele.
Note-se, entretanto, que apesar da similitude de condições prérevolucionárias. ao contrário do Brasil, o Irã tinha !iuperal'/·1 em seu
balanço de pagamentos, podendo, por isto mesmo, resistir a greves
mais demoradas.
Combater, portanto, essas greves, com a acusaçiio de elitistas
ou com a intervençiio sindical é uma dupla insensatez. No primeiro
caso, porque, praza aos céus, a opçiio capitalista, que é a opçiio
brasileira de desenvolvimento atual, tem por princípio fundamental a diferenciaçiio dos salários e a possibilidade da ascensão
social pelo trabalho. No segundo, porque as intervenções estilo
levando à virtual desmoralização do Ministério do Trabalho, pondo
a nu a insinceridade do Governo e a nugrante debilidade de sua política social.
As instituições, Sr.· Presidente e Srs. Senadores, só têm transcendência na medida em que, permanecendo firmes cm torno de
funções institucionais definidas, não sejam insensíveis às adaptações
impostas pelas modificações históricas. Elas têm, pois, um aspecto
conservador ou estático- fundamento ontológico de sua existência
- c um aspecto din4lmico, responsável por sua continuidade modificada.
Com o Exército brasileiro, por exemplo, foi assim. Tendo
grande parte de seus efetivos servido ao Governo colonial, n:pcntinu·
mente transformou-se no sustentáculo da Independência; tc.:ndo
sido, depois, força imperial, proclamou a República.
Dispensar-me-ia de ler as colocações que fiz a respeite das Instituições no início do meu pronunciamento, reafirmando que nlio só
o Exi:rcito sofre no seu cerne esse dinamismo que a História impõe u
todas as instituições.
O mesmo ocorre agora com o clero, que hoje rompe sua trudiçào de arrimo do sistema de poder c da propriedade privada dos
meios de produçiio.
Trata-se, em ambos os casos, de um rápido processo de CUilS·
cientizaçào, imposto pela riquezu do movimento hbtúrico nat:ional c
internacional, cm que a crise política, econõmicu c soci:ti c~:t:·l a
exigir das instituições muis dun1douras uma reavuliaçüo criticil de
seu papel c um rcdirecionamento dr.: suas atividadcs,
Num caso, é <I vis~o de Medcllin, de ltaici, de Puchl:1. qul· tem
os antecedentes mundiais do Arcebispo Makarius, de (I ,dhi. de
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Cumilo Torres, de Cardcnal, dos aiatolás do lrü, no outro, é o
exemplo do Alferes Tiradcntes, de Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto, de Estilac Leal e Horta Barbosa, com antecedentes mun·
diais em Alvarado e Torre, cm Mossadegh, ou no desempenho do
exército português e do exército espanhol nn redcmocratizaçào de
seus países.
No Brasil, esses exemplos se incorporam cm Thomaz Balduíno,
cm Ivo Lorscheiter, em Evaristo Arns, em Casaldáglia na instituição
religiosa; cem Hugo Abreu ou Euler Bentes, na instituição militar.

Do recente episódio em que o Exército quis processar o jornalista Evandro Paranaguá, retiramos algumas ilações.
Em primeiro lugar, a celeuma não foi tanto por causa da revelação do plano contra a imprensa alternativa, que aliás já havia sido
aplicado contra o jornal Versus, de São Paulo, mas, sim, de seu
artigo dando conta da existência de uma polarização na Força,
onde um grupo de militares, revelando a preocupação com o atual
momen.o institucional, "reafirmou a tradição das Forças Armadas
em não permitir, sob qualquer hipótese, que as tensões sociais existentes 011 Pais sejum manipuladas por lideranças radicais".
Nu mesmo artigo revelou-se a existência de outro grupo, unido
cm torno do MMD - Movimento Militar Democrático, que se
estruturavu com a preocupação de "formar uma conexão civilmiliwr de resistência democrática, sem lesão à hierarquia e à disci-

plina", a fim de "evitar qualquer novo retrocesso institucional".
A revelação do plano contra a imprensa riltcrnativa apenas confirmava essa versão. E o fato posterior da desativação do processo
contra o jornalista Paranaguá veio demonstrar que não era o Ex~r
cito, como um todo, que queria a ação judicial, mas apenas alguns
seton:s de sua direção.
Não vejo, porém, qualquer antagonismo entre as duas visões
castrenses da institucionalização do País, pois ambas têm claro que,
qualquer que seja a direção do processo, é necessário, desde logo,
romper com o modelo político e económico dos últimos 15 anos, de
submetimento às multinacionais, que geraram o atraso da Nação e a
exasperaçfw do povo.
Contraditória, sim. é a postura do Presidente Figueiredo,
quando quer democratizar agravando a situação económica pela
privatização de empresas estatais eficientes, como a Vale do Rio
Doce, por exemplo.
Nenhuma igualdade política será jamais alcançada se se mantiverem as profundas desigualdades económicas, agravadas pelo modelo dos últimos 15 anos. A história constitucional do Brasil o comprova: a Constituinte do I Império foi dissolvida por Pedro I, que
outorgou a Carta de 1824; Floriano recusou-se a assinar a Carta
Republicana de 1891; Getúlio Vargas golpeou a Constituição de
1934, conquistada pelas armas, substituindo-a pela Constituição
outorgada de 1937; a Constituição de 1946 foi descumprida em 1948,
no Governo Dutra, com as cassações de mandatos; a Constituição
de 1967 foi deformada pela Emenda Constitucional n•l. de 1969.
Por isto mesmo, hoje não necessitamos apenas de uma Cons·
tituinte, mas de uma Constituinte amparada por prévias transformações sociais e económicas.
lõ necessária, por isto mesmo, a implantação de um modelo
económico alternativo, com base cm um programa efetivo de descon·
centração da riqueza, que leve cm conta a correlação de forças
sociais em iunbito nacional c internacional, cm que sugerimos, como
necessidades democráticas, a reabertura partidária, o direito de
greve, o fim de toda a censura, a liquidação das eleições indirctns em
todos os níveis, a devolução da iniciativa das leis no Congresso
Nacional, a reabertura das confederações nacionais de trabalhadores e de estudantes.
Assim como a reabertura do Clube Militar que prestou relevantes serviços ao Brasil, nu campanha do petróleo. A anistia ampla
c irrcstrita ~pressuposto indeclinável dcssus colocações.
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Estas são condições necessárias à possibilidade de ampla
discussão nacional sobre o programa económico, que deve ser
levado simultaneamente pelos Poderes da República, incluindo-se,
como prioritário, a nacionalização dos bancos; o controle estatal do
comércio exterior; a nacionalização das empresas multinacionais; a
expropriação dos projetas agropecuários ligados às multinacionais,
para possibilitar a reforma agrária; o apoio efetivo, por bancos esta·
tizados, à pequena, média e grande empresas rigorosamente
nacionais.
A nacionalização dos bancos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
fundamental para a realização de tal programa, pois toda providência transformatória da realidade económica e social envolve-se,
de início, com o problema do financiamento dos custos.
Nacionalizar os bancos não significa expropriar os acionistas,
mas estabelecer o controle estatal de sua direção. para dirigir os investimentos em função dos interesses da população e do desenvolvimento.
O ex-Ministro Severo Gomes, um dos grandes empresários
brasileiros, em seu livro Tempo de Mudar, compreendeu bem esta necessidade, quando disse:
"A empresa estatal não tem a mesma nacionalidade da
empresa privada. Nesta a motivação do lucro pode até
colocá-Ia em confronto com os interesses e conveniências
da sociedade. Naquela convivem objetivos inerentes à estrutura e à filosofia da empresa, ao lado de propósitos mais
amplos, que servem mais à comunidade do que a ela própria. Observa-se, em conclusão, que no balanço geral, a
atuação das empresas estatais se alinha muito mais, ao lado
dos interesses da empresa privada nacional, do que na
geração de áreas de atrito. Deve-se reconhecer, porém, a
bem da verdade, que em certos casos ocorre a superposição
de áreas de abrangência de empresas estatais e privadas.
Este connito de interesse, afora algumas ocorrências
específicas e até mesmo acidentais, concentra-se principalmente na área financeira."
"Convém lembrar, antes de mais nada, que numa
economia de mercado como a nossa, ao lado de incentivos
fiscais, está na ordenação do crédito o outro poderoso
instrumento de política económica com que conta o governo para estimular atividadcs prioritárias, setores· descapitalizados ou regiões atrasadas."
"Ora, o sistema financeiro privado tem sua racionalidade própria e imperiosa, cm primeiro luga,r, de manter
uma saudável liquidez e, cm segundo, realizar lucros. Não
deve, pois, o Estado - quem fala é o empresário Severo
Gomes- desejar a expansão imoderada do sistema financeiro privado nas áreas de maior risco, muito delas do mais
alto interesse nacional, como a agricultura ou a extensa
faixa das pequenas e médias empresas. São essas circunstâncias que determinam a expansão do crédito oferecido pelos Bancos Estatais. Acidentalmente confrontam o
interesse da rede privada, mas de forma permanente estilo
fortalecendo centenas de milbarcs de empresas, principalmente as nacionais, pequenas c médias, na agricultura, na
indústria c no comércio."
Tudo isto se torna mais premente, Sr. Presidente c Srs.
Senadores, se formos confrontados com a ameaça clara de domínio
internacional do Brasil pelos defensores do Trilntcrnlismo. A este
propósito, uso as palavras do Deputado Freitas Diniz, cm discurso
que pronunciou na Câmara dos Deputados no último dia 25 de abril
próximo passado.
E uma prcocupaçilo da maior relevância, porque impõe~ Nação
o debate sobre matéria que diz fundamentalmente nos seus destinos
futuros c que tem sido sub-rcpticiamcnte escondida da opinião pública, mas que haverá de ser dissecada por todos aqueles sctorcs mpon-
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~úvds da Na~Üll, lllle têrn elmsdên~Ja do que se est[l a tramar contr;J
n~ dc.:~tillll~ da :\rnéri~.:a L1tin;l c.:, c.:m p;.~rti~o:ular, L:ontra o l3m:;.il.

Di1 S. b•:
",\ m:ur:u;llo do Brasil pelas multinacionais rellctc-sc
no modelo económico sustentado por um crescente endivi-

damento externo, que hipotc~,;a a própria soberania nacional: no contrl)lc de nossa economia pelas multinacionais, c
na subordinaçllo de nossa políticu interna a seus intercsscs c
imposiçõcs", (... ) "Ê por isso quc o próprio dcllagrador do
golpe de 64, general 0\ympio Mouri10 Filho, refere-se ii
doutrina da ESG como "uma doutrina totalitúria, copiada
dos Estados Unidos", como se lê de seu livro de memórias."
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- V, Ex• me permite um
apartc?
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)-Com o maioq.;·_,_
ter.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Jaison Barreto, estou acompanhandn com interesse o seu ('lronunciamcnto, porém até agora nlw chcguei a pcrccbcr se V. Ex• ~a favor ou contru a
cmprcs:.t privada. Por outro lado, ainda ontem, um colega de V. ExM
se referiu ao qut: cle chamou de domínio das multinacionais sobre a
economia brasileira: c citou dados sobre o controle dt: determinados
sctores da ordem de 50%, 70%, 80%, 90% e atê \00%. O problema é
que quando analisamos o volume das transferências de rendus para
o exterior, o que verificamos é que esse percentual sobre o PI 8 é bai·
xo. Seriu o cttso de se udmitir, então, que essas empresas funcionam
como se fossem nacionais, porque aqui geram recursos e aqui os aplicam. Mas, voltundo à primeira indagação, reitero a minha dúvida:
não percebi ainda qual a posição de V. Ex•, se V, Ex• é a favor de
um regime de planejamonto centralizado, totalmente controlado pclo Governo, ou se V. Ex• aceita a presença da empresa privad:.1 na
economia.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Vamos dividir as
suas preocupações, Em primeiro lugar, a defcs41 que fez do capit;.il cstr:tngciro, das multinacionais.
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Eu não fiz defesa alguma;
pedi a V. Ex• que me informe sobre suas convicções sobre u emprcs~1
privada.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- V. Ex• afirmou
quc apenas 4% do PJ B- V. Ex• pode me corrigir se ntlo for verdade: foi ussim quc entendi - eram repassados para o estrangeiro,
como remessa de lucros.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Isso deve variar, de um ano
par;.1 o outro.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Mas para argumentar com V. Ex•, vamos admitir 10%.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não chega a isso, abso\utulncntc,
O SR. JAJSON BARRETO (MDB- SC)- f: por isso que devemos trazer assuntos dessa natureza para o Senado Federal, atê
mesmo para debatermos com maior profundidade o que anda correndo no mundo. Eu já vou chegurexatumente onde V. Ex• quer.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Eu acho que o debate é instrutivo, t:xlrt:mamente importante.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Eu entendo; só estou angustiado por causa do tempo, mns eu considero que o aparte
foi mal encaminhado, c vou explicar a V. Ex• porque; o aparte deveria ter sido encaminhado à Comissão Trilateral, da qual fazem parte
os principais banqueiros e dirigentes de corporações transnacionuis
dos Estados Unidos, do Japão c da Europa Ocidental. Essas três en-

tid:1dcs entenderam de, na defesa dt: seus intert:sses, colocar ordem
na cconomi:~ mundial. E expuseram de maneira clara, através do Sr.
Brzczinski, Conselheiro do Presidente americano para assuntos de
segurança nacional, do Yicc-Presidente Walter Mondalc, do Secretário de Estado Cyrus Vance c outros, c do próprio Jimmy Cartcr,
juntamcntc com o pensamento político-económico do Japão c dos
paiscs europeus.
O que prupust:ram clcs'! Eles partem do principio de que a evoluçlwtccnológica levou os diversos centros industriais do mundo capitalista,- Estados Uni<los, Europa Ocidental c Japilo- a se tornarem cada vez mais interdependentes, a tal ponto que a intcrdcpenUên!.!ia, - c agor;.1 respondo a V. Ex• - ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite'?
O SR.JAISON BARRETO (MDB- SC)- Um momento, Senador. Vou explicar: a tal ponto que a interdependência- c agora
respondo a V. Ex• - ...
O Sr. José Uns {ARENA- CE)- Não posso cncampar dccisi)es de empresas estrangeiras ...
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- V. Ex• agora hú
de me permitir esclarecê-lo. Entendem eles que essa interdcpendência, cujos agcntcs sf10 as corporações e bancos transnacionais, tornasc como que o principal sujeito du nova ordem mundial. t\ interdependência - no conceito da Trilateral -i: resultado de uma mudanç~l qualitutiva n,a interdcpendéncia clússica c promove-se a força
motriz da históriu contemporânea, mediante a açào das corporaçõc~
c hancos tr~1nsnacionais, cuja importância supcra a dos Esw.dos~
Naçt10. E o que nos diz Brzezinski, em seu livro A Era Tt'Ciwrrúnica.
Repetindo: ê com muita candura que V. Ex• vem alegar que o
malefício causado no País se resume na remessa de 4% do PIB, quan·
Jn uma nova ordem politico-econômica mundial está sendo defendida, plancjada, estimulada, exercitada c cfetivada por aquilo que
V. Ex• cntendc inócuo e até: do agrado de alguns sctores dcsenvolvirncntistas do País, que ainda nUo acordaram para uma realidade
mundial agressiva que impõe, antes de mais nada, independência dos
Governos frente a essas corporaçõcs, para impedir aqueles propósi·
tos a que elas se determinam.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite'?
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Há outra colocaçtlo, se V. Ex• permite. Sou favorável à iniciativa privada, desde
que ela não ouse interferir nos interesses sociais. Toda vez que ela
conflitar, de qualquer modo, com o interesse maior da coletividudc,
o Estado deve intervir e encampar. Sou francamente favorável. em
alguns sctorcs, -nós teremos oportunidade de discutir- sou francamente favorável à estatização.
Nào tenho pejo cm defendê-lo. Defendo, atê mesmo, porque o
exemplo que hoje nós temos no Brasil, dessa privatização surda, cega
c muda, levou e vai Jc.v.tr o País a crises piores.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite-me V. Ex•'? (Assentimento do orador.) Estou de pleno acordo com V. Ex• Apenas,
nl1o posso me responsubiliLur pelas decisões das multinacionais, to·
rnadas ao seu alvitre. Podem elas desejar dominar o mundo todo; nós
~ que nr10 podemos c nem devemos aceitar tais decisões.
O SR. JAISON BARRETO (M DB - SC)- Então, concorda
V. Ex• com a minha preocupação.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nesse ponto, estou absolutamente de ucordo com V, Ex• Também estou convicto de quê u cmpresa priv:.1da é um instrumento de bem-estar social, cmboru defenda que, ncnhum interesse privudo podc se sobrepor uo interesse da
colctividadc. Isso l'az parte da nossa filosolia de vida.
O SR. JAJSON BARRETO (MDB- SC)- Incorporo, c gostaria que V. Ex• levasse à frente esse propósito, porque V. Ex•. ao
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rcconhcc~.:r que hú umu engrenagem de domin~1çào. feita atruvl:~~ di!~·
sas empresas c dessas corporações, c quando fica claro perante a
Naçf10 que a politicu econômicu do GovL.:rno segue essas dirctrizcs.
V. Ex.•, mude dt: Bancada c se incorpore conosco, contra essa politica cconômica que segue, na risca, de muncira pessoal, aquilo que
essas grandes corporações c esses Estados cstUo a defender c a
apresentar ao mundo inteiro. Estamos todos de acordo,

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador, o nalismo
também queria dominar o mundo; o comunismo qucr dominar o
mundo. Mas, não podemos estar de acordo com isso, é claro.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC) -V. Ex•, provavelmente, há de esperar, como no caso da Amazônia, em vez de to·
mar uma atitude lúcida, consciente, progressista, de condenar aquela ínvasUo que lá está, de grupos internacionais, haverá de esperar,
numa atitude fatalista que, no futuro, os nossos filhos, com o sangue, tenham de recuperar aquilo que, com um pouquinho de
patriotismo e clarividência, podemos evitar hoje, condenando essa
invasão que, decididamente, não serve ao Pais, mas que é defendida
pelo Governo que V. Ex• representa.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
(Assentimento do orador.)- Esse desejo de defender o que é nosso,
desejo de oferecer um patriotismo sadio, exige, da nossa parte tam·
bém, a obrigação de analisar os fatos como eles são dentro da sua
própria realidade. Mas não podemos também aceitar, ingenuamente, a indicação de que a Amazônia está sendo invadida, deprcd"da e
acabada, quando temos quase 6.000.000km' c apenas se arranha
uma parte. O homem mal pode começar a penetrar na Amazônia.
Então, nobre Senador, acho que a política tem de ser bem orientada.
O Governo e o Parlamento tém que se esforçar para que realmente
possamos conduzir este País ao destino que o nosso povo merece.
Por outro lado, não podemos viver assombrados com tudo que
surge e simplesmente esconder a cabeça ou nos investirmos contra
moinhos de vento.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC) -iõ exatamcnte isto
que estamos fazendo, é o que o MDB todo faz ao denunciar esses fatos. O problema da Amazônia - infelizmente o nobre Senador
Evandro Carreira não está presente - hoje, é do conhecimento
público. Sabe toda a Nação o que se está fazendo Já. O exemplo J:1ri
- o tempo não me permite a leitura da tragédia, da deseducação
promovida utravés do apoio a essas entidades estrangeiras que nada
têm e nada deixam e que não conseguem justificar a razão da sua
própria existência. Isso é profundamente deletério e é defendido pelo
Governo de V. Ex•
O projeto da Volkswagen, aquele circulo de interesses estrangci·
ros que estão Já se apropriando do que é nosso, contradita o que
V. Ex• está propondo aqui, ou seja apoiando teses e programas como o nosso.

<.:onduzida d~.: certos problemus pode criar, nu opinião púhlica,
r~.:hc:ldia~ terrivelmente nt:fa~ta~.
O SR ..L\ ISO~ 8,\l!RETO (M DA- SC)- Continuando, Sr.
Presidente:
O que nos diz Brzczinski: ",.,hoje em dia, achamos que o plano
visível da cena internacional está mais dominado pelo conllito entre
o mundo avançado c o mundo em desenvolvimento, do que pelo connito entre as democracias trilatcralístas e os Estados Comunisws ... c
que as novus aspir:Jçàes do Terceiro c Quarto Mundos, tomadas cm
conjunto, representam, no meu entender, uma ameaça maior à natureza do sistema internacional c, em definitivo, às noss.as próprias sociedades",( ... ) E Carter complementa: "E muito provável que, num
futuro próximo, o problema da paz c da guerra estará mais relacionado com os problemas económicos e sociais entre o Norte e o Sul
duque os problemas de segurança militar entre o Leste c o Oeste".
E bom lembrar estes fatos, estes dados, e estas verdades, para se
condenar uma doutrina de segurança nacional ultrapassada, em de·
sacordo com a realidade, inclusive pretendendo ser mais realista que
o rd, quando se coloca a serviço de um anticomunismo caolho, cego,
que justifica todas as violências, a marginalização do povo, que impede, inclusive, a a dação de programas, hoje, que se impõem à consci~nciu nacional, surda aos reclamos da Nação. Por isso é necessário
que ~1gora, que se pt:rmitc mais liberdade neste País, que se debata,
qur.: se dcsmasc~m:m uma política económica que i: fruto dessas colocaçõc., que são sempre mal apresentadas, tentando esconder da opi·
ni;'w pllhlicu os seus verdadeiros desígnios. Mas, diz mais:
"Ê preciso, como diz um dos documento;; da Comissão Trilate·
r~ll. resistir a todos os desenvolvimentos que representam uma
ameaça "!L estabilidade da estrutura de mercado'', parí.l que pmsí.l hí.i·
ver "uma ordem mundial que funcione".
Todos devem entender, dizem os trilatcralistas, que c:xistt:m
"ohje~ivos pn:cstabclecidos",forçosamt>llle superl·isionatlos pdo FMI
e pelo Banco ;\ltmdiCII. Tais objctivos sc:rUo sempre lixados pelos paise.-; tribtcralistas- vale dizer, pelas multinacionais- pois "a parti·
cipaç;'1o de: ~I tores cm dcmasiu equivale, muitas vezes. à melhor fórmub para a inércia".
Continuando, c é ainda a posição trilatcralista que demonstr~l
como funcionam us coisas, no Brasil.
"A nov;.1 dcmocruci~1. que os trilateralistas chamam tumbém de
"democr<~cia viável", "democracia restrita" c "democracia governú·
vcl" -conceitos que: os Generais Geisel e Golbc:ry traduziram para
"dcmocrncia rclativu"- porque eles não csconderum à Nação. lnfe.
lizmcntc, por falta de divulg:Jçào, a gente fica sem Si.Jbt!r as verdadeiras intenções que: os adjetivos escondiam. Mas, essa democracia rclativ:l i: baseo1da numa anfllise do funcionamento da democracia Jiber:ll. realit.~ldo pela Trilateral, que chegou à sc:guintc conclusão, expressa cm um de seus holctins:
"t\ operatividade efctiva de um sistema politico dcmocrútico, normalmente requer um certo grau de ~1patia c nfiO·
cngajumento por parte de alguns individuas ou grupos.
Todu sociedade: dcmocrúticu teve, no passado, uma populaçfiO marginal, de t:.unanho variável. que nfto participava
ativamcnte da politica. Em si mesma. esta marginalização
de ulguns grupos é intrinsecamente antidemoerútica: ro·
rém. ~Lll mesmo tempo, ela tem sido um dos fatores que possihilitam o funcionamento cfetivo da dcmocrucia. Assim,

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• ni1o deve monopolizar o direito de ser patriota. Não é pelo simples fato de pertencermos a partidos diferentes que perdemos o respeito pela Pútria, nobre
Senador.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Esse pecado
quem tem t: o Governo. Não queira V. Ex• transferir pura mim esse
pecado. Quem estú prendendo cstuduntcs, fechando sindicato:-.,
prendendo operúrios, m:Jrginalizando professores, a imensa maioria
dn Naçno nào sou cu. Entno V. Ex• niio jogue-me um defeito que
nào é meu, que seria, sim, do Governo.
O patrimônio do patriotismo, neste Puis, durante esses quinze
anos tem sido de uma meia dúzia de pessoas. Impuseram governo,
dcrrubar;~m, fecharam o Congresso ... Então, o recado estú mal cnde·
rcçado.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Não sei se V. Ex• ni1o tem
!.:ldpa. As vezes, unw simples opinilio errada nu uma visão mal
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wmJ 11/L'flor margit~a/i:(lçclo dt• ct>rtos grupus tnci q1w H'r
:wbstifiJ{da por uma maior auto•rt'striçào por parte de wdos
osgnJpos.
D<~i o entendimento dessa chamada democracia rclutiv:~ expresagora, nessa ahl!rtura lJLIC, evidentemente, tenta enganar a naçl10,
m~IS que unora nos atOS de violênciu, de pt:rseguiçflO, de fechamento
de sindi~::1tos, dl! pro~:cssn~ a jornalistas. a mnstrar que é a truns·
~riçiú\ ir,si.l' li1eri.1· de' program;l trilateral sendo aplicado no Brusil.
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O Sr . .JusJ Lins (.\RE~:\- CL)- Pcnnih.: \', 1·.\~ u111 apó!rll'·.~

t:\lru!LHtlll, 'llllrctudu, para dar \cguran~:' c gar:nlli:l\ a c.:~t~: d.: . . ~:n

O SR ..IAISO:\ JIAI!RETO tMilll- SCl- Pn" "''"·

illtt.:ir;Hlll.:ntc

O Sr, .Jnsé l.ins tA RENA- CE)- Nohrc Scnau"r. V. c\"'"
esquece de que houve, realmente, uma rc:voluçito no Pais. nws llllla
rc:vnlu~~o para nos s:llv:~r da agressão de idcologi+l!' csdrúxui:Ls qw:.
n~w se ~.:o~1Jun:mull nem se coudun:1m com os nossos prindpios ...\
n:voluç:~o houve, nobre Senador, c graças a Dc:us nflo foi unu1 rcvoluçflo s:mgrenl:l, foi um movimc:nto cspontflnco do povo hrasilc'1ro.
U 111 movimento Clms~.:icntc que nos salvOu de sérias difiçuld:tdcs.
Pois ~essa mcsmu Rcvoluçito que hoje devolve ao País as fr:mqui•1~
J~.:nu.:u:r[ltkas, com u nut nova dimensrto econômica. Com prohlemns
sir11, ~llm problemas de distribuição dc renda, com disparidades intern:,gionais mas um Puis que sahc o que quer.
O SR. JAISO!'i BARRETO (MDB- SC)- Um Pais cm grcinviúvd, cm vius dc pedir uma mor~1túria. E a
custo de quem isso tudo'!
vl!,~:cunomicamentc

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Sim, um Pais cm greve. Um
Pais crn greve, porque hú neste País liberdade p~1ra se fazer greve.
Esta é que é a vordade. Muito obrigado a V, Ex•
O SR. JAISON BARRETO (MDB·- SC)- A liberdade conseguida pda imposiçUo. O povo cstú e!;crcvcndo uma Constituiçrw.
sabe V. Ex• O que falta é autoridade ao Governo, aquela própria autorid:tdeque vem da posiçtto certa, a do peso social. Ent1io, n1io tem
condições de investir.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• n1io é justo, ntto reconhece que a própria Rcvoluç1io que salvou as tradições da família
hrmilcirn t: nos conduz agora, de volta às franquias democráticas, revogando os seus próprios atos de exceçào.
O Sr. Henrique Santillo (M DB - GO) - V. Ex• permite om
:1purtc'!
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Com o m:tior
prmer, nobre Senador.
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O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Queria, nobre Senador J aison Barreto, congratular-me inteiramente com este pronunciamento altamente substancioso, profundo, que V. Ex• traz na soa
estréia neste Senado, como homem público experiente. E mais ainda,
dizer a V, Ex• que na defesa desse processo todo, na defesa dessa dirctriz de desenvolvimento económico que impuseram ao Pais, sem
dúvida alguma há os <spertos e sabidos, mas hú os inocentes úteis. 1:
evidente, t mais do que evidente, que o desenvolvimento se encaminhou. altamente dependente, sobretudo às decisões tomadas nos países altamente industrializados do Ocidente: Estados Unidos, Europa
Ocidental hoje capitaneada pela Alemanha Ocidental, e Japão. E
mais evidente ainda que no Pais, nos ultimas 15 anos, os setorcs mais
dini1micos da economia foram totalmente entregues à iniciativa dess:Js gig:1ntescus corporações transnacionais que são nmorais, sUo aêtip
cas pela própria circunstância de serem capitalistas c, sem dúvida alguma, por buscarem, dentro desse sistema, o lucro c por terem, dentro deste sistema, a avidez, a ganância pelo lucro. De sorte que quando se diz que apenas 4 ou 10% do PIB ou de todas as rendas nacionais evudir:tm-sc do País, durante I ano, sob a forma de juros, soh a
forma de royaltie.•·. sob a forma de importaçilo quase sempre dcsncccssâria ou de pucotes tecnológicos, porque impuserum, ao mesmo
tempo, um desenvolvimento de tecnologia importada, e de propósito, para se tornar mais dependente; quando se diz que de 4 a 10% de
tod:~ c:ssu. rt:ndíl gerada durante o uno, pela Nação, por todos os sctort:s du cconomiu, se evadem, são exportadas, isso t: de: se deixur perplexa a Nação inteira, Este nào i: um numero pequeno é um número
bastante clt:vado, para nos deixar a nós todos perplexos, apreensivos
c ainda mab dispostos t1 denúnciu desse desenvolvimento, como bem
disse V, Ex•, altamente concentracionista, altamente elitista, dirigido pu r um Estado uutoritúrio que se montou, que se rorjou, que se
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O SR ..1,\ISON BARRETO UviDB- SC)- Acolho cnm o
pra/t.:r. o apartc do nohrc cole!!a.

m:1iur

O Sr, .Jusé l.ins (ARENA- CE)- Permite-me V. J:.x• mai>
urn aparte. lll)bre Scnallor'.1

O SR. ,J AISON JIAI!RETO (M Dll - SC) - Pois ni10.
O Sr ..lnsé Lins (ARENA- CE)- Nohrc Scnauor Jaison llarn:to, nfto p;lrtiu de mim a ínrornwçt10 de que us transfcr~ndas do
proJuto para o C.\tc:rior cheguem a lU% do PIB. Referi-me a p:m:clas

muilo ml!non.::-., rara Clllllparar c.:orn os pen.::cntuais de 7lJ, HU c 1}lJr:f
:1qui dt:u.hls, lllltcm. sobre o controle de vúrios sctores da produçrw

nacional, por l!rnpresas multinacionais. Estou porém seguro de que
as úrca~ húsic:1s da economia brasileira niio cstrto sob çontrolc estrangeiro.
Assim se dú com a produçfto de cncrgiu, assim se dú com o sctor
de comunicaçl1cs, assim se dfl com os sctorcs de siderurgia c mineraçflO, :tssim ~c dú com o sctor de transportes. O controle do sistema
de produçr10 cstft, portanto, cm nossas mãos.

O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Decididamente,
não entendo V, Ex•
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Por outro lado, de minha
parte, nr1o chego ao ponto de imaginar que os recursos de São Paulo
não possam ajudar o Nordeste, ou que capitais c kt~ow-how, conquistas d:t hunwnidude, cm outros países, não possam ujudar o Brasil sob
dclcrminudas condições de controle:.
O SR, JAISON BARRETO (MDB- SC)- N1io para dirigir,
segundo os seus intcrcsscs, o desenvolvimento do Nordeste!.
O Sr. José Llns (ARENA - CE)- V, Ex• permitiu-me um
aparte ou concedeu um aparte paralelo?
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - V. Ex• ati: me
constrange, porque sei qoc i: um homem tarimbado, cx-Sopcrintcndcntc da SUDENE e, pelos apartes que tem dado, me parece de uma
candura que me agride.
Trago dados: o quadro de exporlaçlio c importação de insumos
do Brasil -vou dar só um exemplo de que n1io se resume só em importação ...
ou

O Sr. José Lins (A RENA- CE)- Nobre Senador, exportaç1io
importm;fto nrw implicum em dominação cconómica.

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- V, Ex• cstú contwditando o ex-Ministro Reis Velloso, perante a Fcdernçrto das Industrias do Estado de Sào Paulo, onde se pode verificar o rombocxprcssào te.xtuul dele- cu usado pelas indústrias farmacêuticus na
balança de pagamentos,
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nilo estou negando dcdaracõcs dc ninguém ...
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Então, vem
V. Ex• com discussão, julgando pequenos os dados de 4 a 10%; que
ele aumentou ati: pura favorecer,,
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V, Ex• comete um mo de
base quundo confunde a economia nacional com um setor isolado da
industria.
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Faz soar a cal)lpainha.
Peço Srs. Senadores que nU o dém mais npartcs ao discurso do
nobre Senador Jaison Barreto.
não:

O SR. JAISON IIARRETO (MDB- SC)- Alguns elementos,
~~o quase seis bilhões de dólares c quem o Uiz é o Ministro Reis
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Vt.:llo~o- que:~~,; esfum:un atualrnente peh.1s porta~ htrga~ <.lo~ grandes l:thllr:ttúrios para engordar f10rcinarncntt: os :tcionista~ da~ mu!tinadonais c dú-lhes meios, inclusive, Lic fazt:r pressões t:conómica~.
intc.:rfcrindo ilícit:tmcntc nos r•tise~ que 11~10 se lht:s alinham.

nilamos para o Movimento Dt:mocrático Brasileiro, como Partido
de Oposição no Brasil.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Agradeço o
aparle de V. Ex•

O Sr..Joso Lins·(ARENA- CE)- V. Ex• conl'unde impor·
taçfto com r.lomin:u;fto.

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permilc-mc V. Ex•'!
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Pois não, Senador Evclásio Vieira.
O Sr. Evehísío Vieira (MDB- SC)- Senador Jaison Barreto,
V. Ex• faz uma esplêndida estréia nesta Casa, sem surpresa para todos aqueles que lém acompanhado a sua vida pública. Fez uma
radiografia excdcnte político-sócio-econômica do Brasil; t:, muito
mais importante, do mundo. Em relação a essa apreciação subscrevemo-nos inteiramente. V. Ex• teceu também considerações, embora rápidas, das alternativas que entende como as melhores para o
dese!nvolvimcnto, que nem todas, com franqueza, cu as subscrevo na
sua maioria. Mas o importante é que V, Ex• traçou as diretriJ.t:s fundamc.:ntais da postura nesta Casa e elas t:videnciam que ~erá uma
atuaçilo a dignificar Santa Catarina, Estado que reprt:senta nesta
Casa, a dignificar o Movimento Democrático Brasileiro, a prestar
uma gn111dc contribuição para sairmos das dificuldades tremendas
em que nos encontramos no campo político, económico c, principalmente, no campo social. Porque devemos entender, como fundamcnt:.il, a :.ttividade cconõmica como um vetor da promoção
social.
O SR . .IAISO:-; BARRF.TO (MDB- SC)- Agradeço o aparte du meu companhdro de Partido c de Estado, rcalirmando: o que
nu~ei, núardc de hoje. foi ~:o locar para debate um programa porque.
dc~.:ididamentc, nfw cometeria o erro, o engano praticado por todos
os Govcrnos Rc.:volucionários de impor um programa ao rovo. Entendo que esse debate é fundamental a fim de que nos identifiquemos. nós que nos çonsideramos uma frente de Oposição, com um
programa que haverá de ser levado ao povo, neste momento, inclusivo cm que cobram do MDB definições programáticas. Nada lemos a
esconder c muito a propor, com a coragem, com a ludidcz, com a indopcndcncia que nós do MDB lemos, aceitando, inclusive, a colabnraçi'Hl de setores que hoje especam aqui e acolã, colaboração que eu
nfto posso deixar de trazer para mostrar até que ponto essa conscientizaç:to chegou ao País.
Trago um artigo, da última Manchete, David Nasscr. Diz ele:
":\ Revolução parou socialmente, cm Castello". Vejam bem, quem
diz ni'w é :t Orosiçi'10: "Hoje, ela, a Revolução, mãe dos banqut:iros,
dos industriais, das multinacionais ... "
Enti'w, quando um homem com a formação, com a vivência de
um David Nasscr que, decididamc::nte, não i: um oposicionista radi~.:al. rnuitll menos da Oposição, ousa dizer aquilo que a Oposição está
dit.cndo nesses 15 <tnos- repito- "Hoje, ela, mUe dos banqueiros,
mlie dos industriais, mãe das multinacionais", há de se :;:onvir qut: é
hor~1 da Naçào todu se n:articular em termos de fortalecimento do
rode r civil~: du sensibilização dos se tores militares que também espo~am aqui c acolú como :.1 prisão do nosso companheiro c patriota Genaall·lugo dt: Abreu que, dentro da dinâmica da processo histórico,
fat. uma autocrítica c pede dc:sculpas pelos erros que cometeu no püssadll, c ousa denunciar os desmandos de hoje,

O SR.I'RESillENTE (Dinanc Maril)- O 1empo do orador jú
os nobres Srs. St:nadorcs que
de que S. Ex• conclua o .'leU

t:~tú e~gntar.lo. (instaria de: apelar para
ni"to aparte:ts~em mais n orador. a lim
di~curstl.

O SR. JAJSON 8,\RRETO (MDB- SC) --Vou concluir. Sr.
Prt:siderHc.
O Sr. Jn~~ Lins (ARENA- CE)- Pt:c;o a V. Ex~. Sr. Presiqut: rermita apenas concluir o meu arartc, informado que é

U~.:nte.

mt:lhor 4ue nós importemos rem~dros para salvar os
que n:'tn os produ1imns ainda aqui dentro ...

nos~oo.;

filhosjú

O SI!. JAISO:>: BARilETO I \1 DB- SC)- l'<w produ/imo>.
e.x:nanH.:ntc.:, ~.:m vista des\a polític:t que V. E.\• defende, atrav~~ da
('c.:ntral di.! i\.lcdi~.::lrnl.!ntus ...
O Sr . .los~ l.ins (:\RE:--.IA- CE)- ... I.!VÍdi.!nl:iando esforços no

. . cntiJ,I de nwiorc.:s pe:-.yuisas, c.:videntt:.

O SR. JAISO:-; BARRETO (MDB- SC)- Mas, com esl" diSr. Presidente c Srs. Senadores, - finaliw - mo:-.tra a
quem intcrt.::.sam as clciçõc.:s indiretas, a proibiçfw das fcdc.:raçõcs
nacionais de trabulhadon:s c estudantes, o com role dt.: n;Jtalidadc.; c a
privatizuçilo ameaçados pelo governo Figucir~.:do. Retorno ü análise
do programa necessário para o aumento da indcpc;ndi.:ncia nacional.
Como medidas cconômico-sociais, é necessário devolver aos tr~l
balhadoros a estabilidade aos dez anos de serviço, combinada,
entretanto, com o fundo de garantia; proibir o trabalho extraordinário permanente nas grandt:s indústrias, qut: são fator de desc;mprt:go. supcrcxploraçào c base para a rolalividade da mão-de-obra; restringir os contratos ruinosos da Previdência Social com os hospitais
particulares, passando o INAMPS a inveslir parcela razoável de sua
arrecadação na construção de ambulatórios e hospitais próprios:
manter a total gratuidade do ensino das escolas, colégios c universidades do Estado, fortalecendo a rede oficial de ensino c dcscslimuJando o crescimento dos cursinhos c das escolas particulares; demarcar imc:diatamente as terras dos indígenas, dando ft:roz combate à
instituição da grilagem nessas terras; ocupar a Amazóniu com a
distribuiçno de terra aos camponeses, dundo-Jhes ajuda técnica, facilidades de transporle c garantiu de preços mínimos.
No plano internacional, qut: o País tom~: a iniciativa da formnção de um Purlamento Latino-Americano, a exemplo do Parlamento
Europeu, desligado da Organização dos Estados Americanos, dominada pelots multinacionais nortc-amcricanus, para o planejamcnto
conjunto do desenvolvimento da baciu do Prat:.t e da Regiiio Amazõnica, porque sabemos que o Brasil, como nação subulterna nos
planos do imperialismo, ficará abundonado U suu prórriu sorte:,
quando luis plunos fulharem, como cerlamenlc falhurão.
gn.:s~ào,

O Sr. Humberto Lucena (M DB aparte'!

PB) - Permilc V. Ex• um

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Se me permite o
ilustre Presidente, concedo o ap<trtc uo nobre Senudor Humberto
Lucena.
O Sr. Humberto Luccnn (M DB - PB) - Com u anucnciu tio
Sr. Presidente, apenas para uplaudir o discurso de V. Ex• LJUC é dos
mais orortunos c brilhantes quejú foram proferidos, nesta Legislatu·
r;1, no Senado Federal, dizer que V. Ex• com a suas lúcidas atirmaçl,cs, a meu ver, traça grande parte daquelas dirctrizcs globais que
htto de ser ll'i parúmctros do grande projeto alternativo que rrt.·co-

O Sr. Henrique Sonlillo (MDB - GO. Com asscnlimcnlo
dn ontdor.)- Seria muito bom que u ARENA se conscicntiz<tssc
diSSll,
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Mas, finalia•ndo,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta necessidade- repito-~ fundamental, porqut: no momento em que se vê rclosjornuis, rúdios c tele:~
\'islle~ a Cl\llstituiçliu de um parlamento europeu que visa, evidentemente, a Jefesa dos interesses politicas c cconõmicos d~1qucla rcgirto.
n(ls, latino-:.nnc.:ric:mos, hascados ou fundamcnwdos numa politica
gaada rela doutrina de segurança nacional. ft rrocura de falsos con.:eitos de pot~nda enu.:rgcntt:, atritando com companheiros, países
~.:um o mcsmo ~·.rau de dcsr.:nvulvirncnto nlJSso- ai estú a Argentina
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Hojc, publicado que foi a semana pussada, o rdatório da grande empresa, referente a 1978, permito-me fazer aprcdaçõc.:s sobre.: o:.
números constantes daquele rclutúrio.
Cingirmc-ci ao personagem principal da PETROBRAS que é o
petróleo brasileiro. Foi para isso que da foi criada, para descobrir
petróleo no solo nacional, dai a sua denominação: Petróleo Brasileiro
S.A.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) (Fazendo soar acampaiDo relatório publicado cm um dos jornais, que tenho aqui cm
nha.)- Solicito ao nobre Senador que conclua o seu discurso, pois o
mão, comecemos por apreciar o consumo nacional de derivados de
seu tempo cstú t!sgotado.
petróleo. Diz o relatório que o consumo, no ano passado, ascendeu
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Sr. Presidente, es- a 61 milhões c 279 mil m'.
tou linalizando, estou no arrc:matc linal.
Aqui me parece que há uma incorrcção ou uma impropriedade,
Mas, Srs. Senadores, entendo da necessidade dessa organizaçi'"10 que não tem suspeição nenhuma, porque, de resto, é até contrária fi
para resguardar os interesses desta nossa América Latina tão sofrida empresa. É que nesse número ela arrola a produção de álcool como
c espoliada,
derivado do petróleo, quando todos nós sabemos que não o é. Diz
mesmo assim: "a demanda das gasolinas automotivas aumentou
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Permite V. Ex• um apar2,1% (7,6% quando computado o álcool como carburante)" Foi
te?
justamente isso o que ela fez, quando, a meu ver, devia ter computaO SR. JAISON BARRETO (M DB- SC)- O nobre Presiden- do apenas os 2,1 %, porque aí estaria exclusivamente dentro dos
te jú mt! pediu que: c:u conclua o discurso, mas darei o aparte rapida· derivados do petróleo.
mt:nte.
Então, sendo assim, o número que ela dá, 61 milhões e 279 mil
m'
para
consumo, fica reduzido a 60 milhões e 489 mil m'.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, fico saEntre parênteses: por esse número do álcool, vê-!ie como a relatisfeito cm ver V. Ex~ h:vantar aqui a idéia do Purlamt:nto latinoção do álcoolfgasolina na mistura, no ano passado, no concerto da
americano. Há dois anos estive no México numa delcgaçiio do Scnado Fcdcral, onde sustcntci - foi a única tese apresentada naquele.: Nação, foi de 5,4%.
Quanto à produção de petróleo, diz a empresa no mesmo relatóCongresso da nossa delegação - onde sustentei a necessidade dn
rio,
que
a produção alcançou 9.305 mil m'. E, mais adiante: "A
criaçf10 dc:stc: Parlamento com os pretextos que recc:bi dos dólicos
produção
de liquido de gás natural nas duas plantas de LGN, cm
touros, a qut:m cu me: rc:fcri, os dinamarqueses, os inglc:sc:s, os ale·
Catuc
Candeias,
foi de 332 mil m'."
mf1cs, os escandinavos prcsentes nuquele Congresso, onde cu lc:vantci
Então, como sempre faz a empresa- e o faz muito justamente
a nccessidadt: dos latino-americanos se unirem para quc po..;samos,
amanhã, formar a grande autarcia que vai fazer frente Jos Estados - é preciso adicionar a produção de petróleo com o liquido de gás
Unidos c a Rússia com os latino-americanos unidos numa granndc natural, que dá derivados de petróleo, tambi:m.
Então, somando os dois e como sempre faz o relatório da emconccntraç:lo de esforços e de esperuncas.
presa, vê-se que a produção foi de 9.637 milhões de metros cúbicos.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Agradeço o apar- Como já vimos que o consumo ascendeu a 60.489 milhões de metros
te de V. Ex• que esclarece:, inclusive, uma preocupação que jú teve cúbicos, vê-se que a relação produção/consumo, para 1978, fixou-se
em defender uma posição que hoje, entendo, i: aquela da maioria da cm 15,9%. A mais baixa de todos os tempos, da empresa.
população brasileira pelos seus setores mais lúcidos.
E, por sinal, nos dados extraídos dos relatórios, anteriores - e
Os exemplos mais recentes dos connitos nacionais ou interna- os tenho todos- percebe-se que, hã cerca de dez anos, a produção
cionais demonstram, claramente, que as guerras ou revoluções não de petróleo nacional está estacionária. Assim i: que, há dez anos, em
são ganhas mais pelos que estiverem mais armados, mas pelos que ti- 1968, a produção foi de 9 milhões e 509 mil metros cúbicos. No ano
verem maior autoridade social. Foi assim com o Irã, super-armado seguinte, ascendeu a 10 milhões e 170 mil metros cúbicos. E assim
pelo imperialismo para desagregar a expansão socialista no Oriente fica oscilando entre 10, 10,5, 9,6 até os 9.637 do ano passado.
Mi:dio, tendo o resultado que todos conhecemos. Assim foi tambi:m
Por esta relação, vê-se que o ano áureo da empresa foi de 1967,
com o Vietnà, onde a tecnologia de guerra mais avançada c mais rica, porque, embora não fosse aquele de maior produção, - produziu
não conseguiu vencer um conflito, porque tinha a opinião pública apenas 8 milhões e 604 mil metros cúbicos -, mas, em compenmundial, inclusive a do próprio pais agressor, inteiramente contrúria sação, foi o de melhor relação produçãofconsumo, que ascendeu a
a seus planos.
38,5%. O ano de maior produção, em termos absolutos, foi de 1974,
Por isso é hora, e talvez tenha sido o desejo maior do pronuncia- cm que a empresa produziu 10 milhões e 565 mil metros cúbicos, na
mento desta tarde, de os sctorcs mais responsáveis da nacionalidade, administração do General Araken.
entre eles o do Clero, o da Forças Armadas, estudantes, trabalhadores, cicntistas e intelectuais se conscientizarem da importãncia das
Então, vale a pena ver a sucessão, a queda continua da relação
anúliscs deste tipo, para se unirem em defesa do nosso Pais - c o produção/consumo, de 1968 para cá:
fundamental - reorientarem nossu sociedade na direçào do seu
1969- 36, 7%;
grande futuro.
1970- 32,4%;
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas. O
1971 - 30,4%;
Orador i: cumprimentado.)
!972- 27,4%;
1973 -24%;
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LUJZ
1974- 22%;
CAVALCANTE NA SESSÃO DE 30-3-79 E QUE, EN1975- 20,5%;
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICtl·
1976-20%;
DO POSTERIORMENTE.
1977-17,3%
1978- 15,9%
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seEsta enorme dependência do petróleo estrangeiro nos custou,
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
Desde que cheguei u esta Casa, em 1971, a cada ano faço uma como sabemos, no ano passado, mais de 4 bilhões de dólares cm
apreciação sobre o relatório da PETROBRÁS referente ao ano importação do petróleo. Este ano, us importações com os recentes
aumentos, ascenderão, sem dúvida nenhuma, a 5 bilhões de dólares.
anterior.
- i1 pwcura de solu~lH:s no campo nudear 4ue niio Jii'em ao:. inten:s:.cs d:1 Na~·:w brasih:ira no seu todo, é hora de mudarmos a 1w:.s:1
rolitica externa, valorizando O I.JUC é rrórrio do:. paises subdc:.ell·
volvidos, a matéri:1-rrima que temos, a perspectiva de produçf10 de
atimc.:ntos, tiio bem defendida pelo nobre companheiro Sen;:1dor Eve·
lúsio Vieira.
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Yé-sc, portanto, que o Gcncrul Figueiredo vai ter uma difi·
'-=uldadc imcnsí.l cm descalçar a bota que representam os 5 bilhões de
dól"res da importaçiio de petróleo c mais os IO bilhões do Serviços
da Divida. Só af siio 15 bilhões de dólares.
A propósito dessa rclaçiio do ano passado- de 15,9%- vale a
pena rememorar o discurso que nz aqui cm 1975, quando, apreciando o relatório anterior, disse literalmente:
Discursando, neste plenário, a 18 de agosto de 1972,
concluí que a produção no ano anterior, 1971, correspondia a 30% do consumo. E, continuando, disse, que, há
dez anos a situação era a seguinte: "produção: 5,5 milhões
de metros cúbicos; consumo: 15,3 milhões de metros
cúbicos".
A produçiio, portanto, era de 36% do consumo!
Então, lancei estas perguntas:
"E daqui a dez anos? Em 1981, teremos nós alcançado
a auto-sunciência? Manteremos em 0,31 a relação produçiio-demanda? Ou esta baixará mais ainda?"

Ora, gás é praticamente óleo bruto. Entiio, somando os postos
produtores de óleo com os de petróleo bruto - 152 mais 17 - dá
169 poços. Lembremos que foram perfurados 311 mil poços.
Então, vejam que a relação é ótima: um aproveitamento de
54%. Praticamente de cada dois furos feitos um foi positivo. Isso é
um maná, isso só se encontra na Arábia Saudita, naquelas regiões
privilegiadas. Não há porque, então, estarmos hesitando perfurar o
solo brasileiro.
A propósito, vale a pena recorrer à publicação que tenho em
mãos, editada pelo Ministério das Minas e Energia, com o sinete
oncial, Panorama do Setor do Petróleo, fevereiro de 1977, da qual
extraí estas três passagens, muito significativas:
Na página lO diz:
"O plano atualmcnte em vigor na PETROBRÃS previ:
a possibilidade de suficiência na produção de óleo, no
prazo de IOanos, aumentados que sejam os atuais recursos
exploratórios e a produtividade das sondas."
Mais adiante, na página 31:
"O objetivo primordial da politica brasileira no setor
do petróleo é a descoberta, em tempo mínimo, de reservas
que permitam a produção necessária ao abastecimento
nacional de petróleo, através da intcnsincação e aperfeiçoamento dos trabalhos de pesquisa c lavra."

"Embora niio acredite que cheguemos a ter o petróleo
suficiente para o nosso consumo, também não acredito qut:
possamos manter o percentual de demanda que V. Ex• se
referiu, cm 19%.
"As considerações de V. Ex• são perfeitas, acredito
não chegarmos nunca a ter o suCiciente para o consumo,
entretanto, acho que não ficaremos naqueles 19% de extrapolação que V. Ex• faz."

A seguir, na página 50, diz o Plano estabelecido no Governo
Castello Branco:
"!::possível atingir o nível de atividades requerido para
a auto-suficiência na produção de petróleo, cm face da presente capacidade administrativa e técnica
da
PETROBRÁS, desde que esta não se disperse cm outras atividades marginais - corno o fez, infelizmente - ao
objctivo básico de monopólio e se concentre nos trabalhos
de pesquisa c lavra. As relações verificadas no passado
entre número de poços completados, quantidades de
metros perfurados e o valor das reservas definidas conduzem à estimativa de perfuração de 690 mil metros por ano,
para que seja atingidas a produção desejada."

O nobre Senador Ruy Santos achou que cu estava sendo
pessimista. Infelizmente, não foi preciso chegar a 1981; já cm 1978,
três anos antes, caímos abaixo dos 16%.
"Cabe, então, perguntar agora: será que o subsolo
brasileiro é mesmo pobre em petróleo? Ou será que não
temos perfurado o bastante?
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois não.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) -Gostaria, apenas, de
saber de V. Ex•, que é um conhecido estudioso da matéria, qual arepercussão que até agora tiveram, na produção do petróleo brasileiro, os chamados contratos de riscos assinados pela PETROBRÃS.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Meu caro
colega, se V. Ex• me permite, esse é assunto muito extenso, que pre·
tendo abordar num futuro muito próximo. Nesta oportunidade, não
queria desviar-me do roteiro que tracei, mesmo por que sinto-me
terrivelmente incomodado quando avanço no tempo dos meus
colegas. Então, possivelmente na próxima semana entraremos nesse
tema.
Muito obrigado a V. Ex•
Então, perguntava eu: Ou serà que não temos perfurado
bastante?
O próprio relatório do ano passado, que tenho em mãos,
quanto à perfuração, diz o seguinte:
"Foram perfurados 527 mil metros, cerca de 16% mais
do que em 1977, sendo 279 mil nu exploração de novas
jazidas (+ 22,4%) e 248 mil nu explotuçuo (+ 9,5%),"
Explotuçilo quer dizer, desenvolvimento de campos.
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E continua:
"O número de poços terminados foi de 31 f, revelando
152 produtores de óleo e 17 de gás."

A seguir, arrisquei-me a fazer uma previsão: a de que, em 1981,
estaríamos produzindo apenas 19% do consumo.
Nesta altura do meu discurso, o Senador Ruy Santos, cntiio
zeloso e eficiente Líder do Governo, interveio com este aparte:

E mais adiante, disse o eminente Senador da Bahia:

QulniM·frirll III

Então, repetindo: a PETROBRÃS, cm 1967, chegou à
conclusão que, perfurando 690 mil metros lineares cm cada um dos
dez anos subseqUentes, em 1977 sedamos auto-suncicntes cm
petróleo. Vejamos, então, quanto na verdade foi perfurado, isto é, se
ela obedeceu ao próprio plano que ela própria elaborou.
Aqui está o recorte do jornal O Globo, de 16 de janeiro de 1977,
onde se li: e se vê que a PETROBRÁS distribuiu o seguinte quadro
em que é mostrada a evolução da metragem perfurada desde 1968:
Anos

Trrr1

t968
t969
t970
1971

344.182
255.648
l63.078
t94.969
183.476
tl7.669
t96.659

1972

t973
1974
t975
t976

209,607

241.684

%

Mor

%

• 25,7
2,9
• 25,8
• 5,9
• 35,7
67,0
6,4
15,3

9.t46
32.362
81.909
99.t00
104.956
120.261
166.)41
I69,055
221.203

253,6
153,t
21,0
6,0
14,5
40,0
12,3
t7,0

Metr•&em
Tot1l

353.328
2R8.0t0
344.987
294,069
288.432
238.t30
365.200
398.662
462.687

t8,4
19,7
·t4,7
• .2,0
·t7,4
53,3
9,t
16,t

Então, vê-se que, cm nenhum dos anos seguintes, a
PETROBRÁS perfurou os 690 mil metros lineares que havia cstabc·
lecido pura atingir a uuto-sunciéncia cm 1977.
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Seri:.1 intcrcssanlc subcr quantos poços teria perfurado a
PETROBRÃS até hoje. lõ um dado que muito interessa a todos nós.
A propósito disso, a revista do Conselho Nacional do Petróleo dava,
atê uns dois anos atrí1s, o número de poços cm perfuração c loculiwção desses poços cm lodos os Estados. Mas achou por bem dar
informações sobre a produção de abacaxis. E deixou de informar
aquilo que lodos nós lemos preocupação de saber.
Valho-me de uma revista anterior, também editada pela
l'ETROBRÃS, publicação essa que me foi enviada, com uma carta,
pelo Dirclor da PETROBRÂS, para honra minha: "O Petróleo c a
PETROBR,\S". Diz ela que, de julho de 1954 até 1975, a
PETROBR,\S perfurou um lotai de 4.03~ poços, sendo 997
pioneiros c 57 l de outras categorias, inclusive poços par~1 produção
estrutural e poços rasos. Mas, consideramos que os 4.032 poços
sejam mesmo para pesquisar petróleo, nesses 22 anos. Dividindo-se
4.032 por 2~. vê-se que a perfuração média anual foi de Ig3 poços
por ano.

Vt:jamos agoru um pais de dimensões semelhantes ú~ nossas os Estados Unidos. E V!!rdade que muito mais rico que o Brasil,
diferença que, todavia, já foi maior, pois se hoje eles estão com o
PIB de dois trilhões de dólares, já estamos na casa de 190 bilhões de
dólares, uma diferença apenas de li vezes mais a favor do PIB dos
americanos.
Então, vamos ver os recordes amcrkanos. E preciso ditcr lJUC
os Estados Unidos, para um consumo de 19 bilhõc~ de harri~
diários, produzem apenas 10 milhões de barris c impurtam.
portanto, 9 milhões. Tenho aqui os números oficiais di! puhlicaçilo
da Biblioteca Oi/ and gas Journal, de janeiro de 1979.
No mesmo espaço de tempo - fiz a soma - cm que perfuramos 4.032 poços, de 1954 a 1975, os Estados Unidos perfuraram
919.323 poços, numa média anual de41.757 poços. A nossa médiacomo vimos- foi 183 poços. Média anual de metragem perfurada:
49 quilómetros c 400 melros.
Vendo-se diferença, conclui-se que, para cada poço no Brasil,
os Estados Unidos perfuraram 228 poços. Então ai, me parece esta
relação entre o PIB de 2trilhõcs para 190, menos de li vezes maior,
não ficava nada mal se esperássemos que a diferença de poços
também fosse li vezes mais ou mesmo 20 vezes mais. No entanto,
foi 228 vezes mais.
Os Estados Unidos têm 270 mil poço sem produção.
A média desses poços é de trinta c cinco barris por dia apenas, o
Br"sil, vimos aqui, cm 1954 linha quatro mil e trinta c dois poços.
Admitindo agora que lenha quatro mil c quinhentos, dos quais apenas 1/3 sejam produtores, vamos dizer, mil c quinhentos poços produzindo, chcgamos à conclusão de que a média do poço brasileiro é
de cento c setenta barris por di:.t. Portanto, aqui nós d:.tmos um tcrrívcl quin"u nos Estados Unidos. Cento c setenta barris por dia do
Urusil contra 35 dOs <lmcricanos. Essl!s números são absolutamente
verazes. Se houver diferença~ de t:inco barris para mais ou parti menos.

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- I' AI- V. Ex• me permite
um aparte:'!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muita
honra, meu ilustre Líder.

o Sr. Jarbas Passarinho (ARENA·- PA)- v.,Ex• sabe que C,!!
passoi três dos meus mais fascinantes anos de vid" na PETROBRÃS.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- E é por isso
que cu tenho medo dos seus apartes com rclaçi\o a petróleo.
I

I,

lI ,
,I,

li

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- E uqui nós jll IC·
mos tido oportunidadc dt: discutir cm posições antugõnk:as. Mas
vcj~1 V. Ex•, nr10 é caso dc ufania essa diferença que ai cstú, por uma
radiO muito simples: a lei nortc-~1mcricnna limita a produçi\o dos
poços, até bem pou!.:o tempo só era passivei tirar vinte barris de cada

roço. Agora, provavelmente,;: lei jú se tornou um pouco mais gene~
rosa, c admitamos- cu não sei no momc:nto- mas que sejam quarcnt;l barris por poço c que a média seja esta. Daí, também, a conseqlll:ncia da pcrfuraç;'1o c.xccssiva, nos Estados Unidos. Até porquecorno V. Ex• sabe - também ai existe uma diferença búsi<.:a no
dominio do subsolo. Nos Estados Unidos, o proprietário é o dono
do suhsnlo. Então, 4ual4ucr pcrfuraçf10 feita onde existe uma cstru·
tura de petróleo, cm torno desse terreno fa7.em-sc todos os furos
possíveis c irnaginúrios, inclusive os furos dirigidos c inclinados, para
ir tirar o petrúlco do vizinho. E isto leva a uma aplicação, que ~lll
lempo cm que estive pela I'ETROBRAS dava "os Estados Unidos"
campeonato no número de sondas no mundo, mm mais de mil c quinhentas sondas crn atividadc. Mas se nós fôssemos nos levar apcna~
pela m~dia c o1pcnas pdo número de poços perfurados, pediria :1
V. E~M 4uc lesse nesse documento que tem cm mr1os, se por a!.:aso
contemplar :1 hipótese. a perfuração do pequenino Kuwait. O K uwait tinha apenas dezcsscis sondas c era um dos três maiores produ·
tore~ de: pctrótcll do mundo. De maneira que, longe dos novecentos c
tantos poc.;os perfurados por ano nos Estados Unidos, o Kuw:lit tinha urna médi~1 de três ou 4Uatro, de modo que cada po~o·o perfuwdo
no Kuwait lhe <.lava a média de 16.000 harris por dia. E tú nU o existia
;1 limitac.;;'w de produç{JO. Então esses números- ouço V. E.x• com o
respeito hahitu:ll- mas me permito pedir a V. Ex• qut:: a intcrprc~
tac.;;'ll1 dos números seja feita num quadro gtohul, c n:io apenas numa
~:•1lllp~traç:-tn cntrc o que furam os Estados Unidos c n que fura oBra\11, no mesmo pcriodo de tempo considcr:1do.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Meu
cotc:ga, com o apreço que V. Ex• me merece cm todos os
planos c, muito espc:cial, neste plano interno do coração, o aparte de
V. Ex• parece-me que não modifica, absolutamente, os meus números, porque é melhor comparar, cm termos de petróleo, o Brasil com
os Estados Unidos, onde os solos tem mais ou menos a mesma correspondência, e não com os países do Oriente Médio, onde os poços
tem produção que só ali se registram. Não haviamos porque comparar tumbé:m com o México, onde um só poço, de Sicrra Azul, cm
1937, deu 370 mil barris por dia, durante vários anos. E só eslo poço
alimentou o México por mais de lO anos. Então niio teria cabimento
comparar com o México. Vamos nos comparar a quem é tão rico ou
tão pobre de petróleo como o Brasil e quem tem as dimensões muito
semelhantes, conforme a pátria de Abraão Lincoln e o nosso qucri·
do Brasil.
cmin~;ntc

O Sr. flamar Franco (MDB- MG) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muita
honra.
O Sr. flamar Franco (MDB- MG)- Escutando V. Ex• nessas observações criteriosas sobre a PETROBRÃS, principalmente
quando V. Ex• chama a atenção da Casa para a relação produçãoconsumo, lembrando que o próprio relatório que forma de 9 milhões
637 mil melros cúbicos a produção, contra um consumo de 60 mi·
lhõcs. Quando vejo agora a intervenção do Lidcr do Governo, o ilustre Senador Jarbas Passarinho, praticamente pedindo a V. Ex•, nessas suas observações, nessas suas comparações, que faça uma análise
do quadro global. Veja V. Ex• que é muito difícil analisar, cm lermos de Brasil, o problema num quadro global, porque quando se pc·
de informações à PETROBRÃS- e me permita divagar apenas um
minuto- sei que o tempo de V. Ex• está a esgotar-se- mas, quan·
do pedi, Senador Luiz Cavalcante, informações à PETROBRAS,
aqui, no ano passado, através do Plenário do Senado, recebi essas
informações com o carimbo de "secreto", carimbo de "conndcn·
cial". Então, as informações são só pura o parlamentar. Isso é
realmente lamc:ntável. Pedi, por exemplo, informações - t: houvc- a
intervenção do Senador Humbeno Lucena- permita-me a digressão, quando pedi informações sobre a minuta desses contratos de

.
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tipo de i.ltuacrw- recordo-me yuc, aqui, protestei contra a cmpn.:sa

holandesa Shdl que estabeleceu uma Iili ai com •1pena., cem dúlarc.,,
para explorar o nosso petróleo - es .. ~IS informações vieram .. ob o titulo de ''conlidcnciaJ", "seçrcta'', lkando o Senador impo~sibilitado
de analisú-las publiçamentc. t: muito pior, Senador Luiz Cavulcantc,
muita gente, neste País, tem açõcs da PETROBRÁS. Muitos brasi·
lciros pertencem it PETROBRÁS. Muitos brasileiros lutaram pela
PETROBRÁS, c nUa podem ter informações, porque elas são consi·
dcradas secretas, çonlidcnciais. Era o aparte que cu queria dar a
V. Ex•, na cspcrançu de que, no futuro, o Governo sc rccordc que
hú acionbtas minoritários quc precisam ser bem informados !'!Obrc a
PETROBRAS.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Senador
Itamar Franco, esperamos V. Ex•, eu c todos os colegas, que as
mãos estendidas do Presidente Figueiredo seja portador também des·
sas informações que nos têm sido sonegadas até agora.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Quebrar, Senador Luiz
Cavalcante, como se quebrou, na CPI Nuclear, quando documentos
conlidenciais, secretos, foram mostrados à Imprensa, e a segurança
nacional não foi abalada.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Para con·
cluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já analisoi os números do pe·
trólco. Resta, o final, o lucro da empresa.
Diz o relatório que o lucro líquido no cxorcício, deduzidos já os
encargos de Imposto de Renda, correção monetária e demais encargos, o lucro líquido, no exercício, ascendeu a 21 bilhõos e 946 mi·
lhõcs de cruzeiros.
Esta importância, Sr. Presidente e Srs. Senadores, i: mais do q uc
as dotações consignadas no Orçamento do ano passado, para a
soma das dotações destes Ministi:rios: Ministério da Justiça, Minis·
té:rio da Indústria e do Comércio, Ministi:rio do Trabalho, Minis·
tério das Relações Exteriores, Ministério das Comunicações, Minis·
tério das Minas c Energia, Ministério do Interior, Ministério da
Saúde- c de lambuja, podemos incluir aqui a dotação consignada
no orçamento para o Congresso Nacional: Câmara c Senado. Tudo
isso junto, não chega a 21 bilhões, 970 milhões de cruzeiros.

l!i~N

Conclus:io, Sr. Pre.~identc c Srs. Scnadore~- conclus~o qu~.: ~
um hclu horrível: u Pclrólco Bra~ilciru Sociedade Anünimu, vai
muito hcm; mas o petróleo hr:.~silciro continua indo muito mal.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
ATO DO PRESIDENTE :"•12, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, nos termos dos arts. 333 c 334
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela
Resolução n• 58, de 1972, c de conformidade com a delegação de
podcros que lhe foi outorgada pelo Ato no 2, d<! 4 de abril de 1973, da
Comisso1o Diretora:
Resolve designar, para substituir o Secretário-Geral da Mesa
em su:Js faltas ou impedimentos, o Dirctor da Secretaria de Informações, DAS-5, Nerionc Nunes Cardoso.
Senado Federal, 7 de maio de 1979.- Senador Luíz Viunu, Prc·
sidentc.
INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N• 64/79
Altera disposição da Resolução n• 42/75, que regula o
financiamento de veículos usados.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdi:ncia dos Congressistas, na forma do art. 15 da Lei n•4.284, de 20 de novembro de
1963,
Resolve:
Art. 19 O prazo de uso para financiamento de veículo, estabelecido no art. Io da Resolução n• 42/75, que alterou o art. 4• da
Resolução no 40/75, será de trés (3) anos.
Arl. 2° A presente Resolução entrará cm vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1979. - Deputado Bento Gonçalves
Filho, Presidente- Senador Passos Porto, Conselheiro - Senador
Nelson Carneiro, Conselheiro- Senador Bernardino Viana, Consc·
lheiro - Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro - Deputado
Dario Tavares, Conselheiro - Deputado Maurício Furet, Canse·
lheiro.
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I. JoOo Colmon
2. Torto Outra
3. Jutohy MogolhOes
4. Aloy1io Chovei
S. Aderbol J~remo
6. Jote Sorney

•.

MDB
I. Marcai Freire
2. Gilvon Rocha

I. Adalberto Seno
2. Evola1io Vieira
J. Franco Montara

Aui1tonte: Sónio Andrade Pei•oto- Ramal 307
Reuni0111 Quinto•·feirot, 01 l0100 hora•
Local, Solo "Ciovit S.vilocqua"- AneJCo 11- Romal623

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CF)
(17 membro1)

Titulorot

Suplenlll
ARENA
1. Affon1o Comorgo
Jo~o Colmon
3. Jutohy Mogolh011

I. Luiz Cavalcante

'2. Milton Cabral
3. Alberto sn~o
4. Arnon de Mello

MDB
I. Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnino

1. Dirceu Cordato
2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

Anittente1 Roncddo Poch.co de Oli ...eiro - Romol 306
Reuni6e11 Quortot·flirat, 01 11,00 horo1
local, Ane•o ''B"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador
João Bo5co- Ramal 484

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR)
(~ m.mbro1)

3. Roberto Soturnino
4. Amoral Pti•oto
5. Pedro Simon
6, Mouro Bene..,ide•

5. -S...,

I. Jo&o Colmon
2. Murllo loôoro
3. JoM Sorney
MOI
1. Huoo ROma•

I. Tono Ovtnl
2. SaldoMa Donl
3. -Cooolo

2.-1.--1. CMrcMI C:..OO.

•.

Anl1tent11 AMOnio C0rlot de Noouelra- Ramal67~
Reuni0111 Ouintot·ftirol, à5 9,30 horol
Local, Solo "Ciovit Blvilacquo"- Anuo 11- Romo\6'23

Auin.m.r Morio Therl1a Mogalh011 Mono - Ramal 13~
lleuni6tt1 Ouintot•t.ira•, Cu 12,00 hora•
Loc:oiJ Sola "Ciovh a. . .ilocquo"- Ane•o ti- Romol623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CREI
( 15 membro1)

Tituloro5
1. Lenoir Vorgo1
Helvidio Nu1111
':1 Jeu• Frein
Moocyr Dallo
Henrique de lo Ror.que
6 Aloy1i0 Oo~ll
2

Suplenln
ARENA
I. Jutohy Mogalháo\
7. llo1mundo Parente
3. Jollo Colmon
S.neditl' Conelo1

•.

Suplenlet
ARENA
1. Saldanha Oer1i
2. Jorge Kolume
Benedito Conel01

Titularei
1 Lamento Júnior

2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4. Jo11 Guiomord

MDB
1. Jo" Richo
2. Adalberto Sena

I. Gilvon Roc~o
2. Henrique SGntillo
3. JoiJOn aorrtto

Ani1tonte, Corlot Guilherme Fon1eco- Romo\676
ReuniOCII: Ouintot•feirot, 01 10:30 horo1
Local: Solo "Ruy Sorbo1o"- Ane•o 11- Ramoit 621 e716

COMPOSIÇÃO
~~

Jorgel(olume

V\c.-ft.....w.nt., Mauro Btne..,idll

Titulortt
I. Jorge l(glume
2. Luiz Cavolcont.
3. Murilo Sadoro
~. S.n1dito ferreiro

1 Mouro S.nt ... idll
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramo'

Suplenlet
ARENA
I Raimundo Parente
2. Ama rol Furlan
3. JOIO puiomord
MDB
1 Cunho Limo
2. Jouon Barreto

Auiltlnl•• Co1l01 Guilherme Fon11co- Re~ma167ó
R•uniO.i• Ouortot•leirol, 01 9,30 harot
local r Solo "Ruy Barbosa"-~ A.ne110 11- Romois621 e 710

COMPOSIÇÀO

Protidente, Torto Dulra
Saldanha 01rzi
~Y-Vic1·Pr11id1nte, Lamento J~nior

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL -(CLS)
(9 membrot)
COMPOSIÇÀO
Pr11idente: Helv!dio Nun11
Vice·Pr~tidente, len011 Vargo1

Pretidente: Gilvon Rochg
Vice•Pretidont•• H1nrique Sollfillo

.......,.,.....

...........

2. Morcot , .....
3. Ldzoro lorbozo

COMPOSIÇÀO

COMISS.lO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSNi
(7 membro•)

MOI
1. Cunha Lima
2. Toncredo Ne.....

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 membro5)

COMPOSIÇÃO

5</p,.._
AII!NA
1. SaldoMa Don!
2. -c:...alo
3. . . . . . . . LAIIIocquo

6.-~

Aui5tonteo Ant6nio Corlo1 de Nog..,eiro- Romol 675
RouniOn Quortot·feiras, cu 11,00 hora I
loco Ir Solo "Ruy Sarboto"- Anuo 11- Re~moit621 1716

Pr01identer Arnon de Mtllo
Vico·Pruidente, Alberto SH ... o

Pre~ident11 Cunha Limo
Vice·Pr.lident.• Toncredo Neve•

1, Raimundo Pa,...,..
2. Jo .. Gu+omard
3. Aman eH Mel lo
"· Lamanto JUntar
5. AHon.o Camorgo
6. VIcente Vuolo
7. Alberto SIIYO
8. Amoral furion
9. JorgeKalume
1O. Jutohy Mogol'*'
11. Mendes Canele

..

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Titulare~

2. Nelton Carneiro
3. Itamar Franco
Jo11 Richo
S. Amaral Peilloto,
6. Toncredo Nev01

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membro•)

Supltntet
ARENA
I. Jo11 Lln1
2. Arnon dt Mtllo
3. Jorge Kolume
Pedro Pedronion

Ti1ulare1

MDB
1 Morcot Freire
2 Mouro Bet1evid11
J. Leite Cho~et

I. Paulo Brouord

1~-Vico·Protidento,

Suplent11
ARENA
I. Aloysio Chov11
2 Adorbol Juramo
3. Pedro Pedrouion
A. Henrique de La Rocque
~ )0\1 Gu10mord
Luit CaYolconte

Titulor11
1. Torto Dutrc
'2. Bernardino Viana
:J. Saldanha Derzi
A lo manto J~nior
5. Mendu Conule
J.dvrbCll Juremo
A.lmirPmto
len011 Vor~a1
Jo\0 Somey

·~·

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC 1
(7 membro!)
COMPOSIÇÀO
P111idente, E~ondro Carreira
\lice·Pr11iden1e Hu..,berto Lucena
l1tulorei

Suplenll\
ARENA
Ro1mundo Porenle
I Allol'\0 (()f'l'lorgo
Henr~que d' la Rocqve
2 Peciro P1drou1on
Bernardino Voona
4 Alberto 5il•o

~
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MDB

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQU~RITO

Suplenlei

Titularei

1. OreJiel Quercia
2, hela1io Vieira

1. EvandroCarreira
2. Humberto Lucena
3, Lazaro Barboza

ARENA
1.
2,
3.
4,

A"iltente1 S6nlo Andrade Peixoto- Aamal307
R1unlóas1 Quinta•·feiras, (119130 hora•
Lacal1 Sala "Ruy Borba1a"- Ane110 11- Ramail621e 71(1

Bllnadita Ferreira
Vicente Vualo
Pedro Pedronian
AffaniO Camargo

1. Panas P6rto
2. Lamonlo Juniar
3. Alberto Silvo

MDB

I. Evandro Carreiro
2. Lazaro Barbo1a
3. Orclltli Querelo

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES
E OBRAS PUBLICAS- (CT)

(7 membro1)

I. Leite Chavn
2. Agenor Mo rio

COMPOSIÇÃO

Ani1lenfe! Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reunióo11 Terças·feiras, 01 10100 hora•
Local1 Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Pro5idento1 Benedito Ferreiro
Vico•Prolidonlol Vicente Vuolo

Cominões Temporaria1
Chele1 Ruth de Souza Ca1tro
local1 Anexa 11- Terreo
Telefone1 22.5·8.50.5- Romal303
1) Comiu6os Tempororial poro Projeto• do Congreuo No•
clonai
2) Comiuóe1 Tempororio1 poro Aprocia~ão de Vetai
3) Comiuõos E1pociai1 e de lnquerito, e
4) Comiu6o Milla do Projeto de Lei Orçamentaria (art. 90
do Regimento Comum).
Aui1tente• de Caminóe51 Haraldo Pereira Fernandei - Ro·
mai674J Alfeu de Oliveira- Ramol6741 Cleide Maria B. F.
Cruz- Ramal 598; Mauro Lapo1 de Sa- Ramal 310; Leila
Leivoi Ferro Casta- Ramol314.

SERVIÇO OE CO:USSÕES prm.~tl\~:I::t:TES
HOn!.RIO Dt\S REUt/IÕES DliS CO:.!ISSÕt;~ PCR.'·tl\NENTES DO SEtiliDO FCDERJ\L

HQ;>.,'I.,:.l

'

TI::nç;,

c.T.

s

li L I• !.i

lWY

Wd~nOSll

nu.mai~-621

lO: 00

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

-

C.A.

c.r.

RONfiLDO

BJ\(UlOSii
R.:tmu.i::;-621 c

C.E.
C.R.E.

C.M.E.

C.S.P.C.

GUJLI!ERHE

716

623

GUJLI!ERME
MARIA
HELENA

;.r:T.:·:ao
CriHLOS

623

RUY 11\RDOSJ\

SONIA

c 716

CLOVIS DEVJLr.CQUA
Ram.::~l
623

SONJA

C.D.F.

RUY Bf\RDOSI\
R.:unai::;-621 c

RONhLDO

c.s.

-

716

RUY DARDDSA
Rumais-621

RUY Dl\RDOSA

GUILI!ERHE

c 716

SONIA
716

RUY BARBOSA
Rama;s-621 c 716

DANIEL

RUY BARBOSA

ANTONIO
CARLOS

ANEXO
"D"
Ramal - 494

-

C.E.C
10:00

10:30

1\SS I .S'!'!:;~:Tl:::

CL,jVIS DLVIL..íCQt:A
HU.I:lJ.l

ASSISTENTE

CLOVIS DEVILr.CQUA

Ramais-621 c

11:00

~~\LoiS

R.J.m,.li::;-62~

RUY

Ramais-621 e

'I!

QUINTA

623

s ALAS

R.:unal -

lO: 00

lO: 30

716

CLOVIS D"VILf.CQUA
R.:1:nal

09:30

c

11010\S

09:30
C.A.R.

l!OAAS

fiSSI~'l't:;!;Tt:

716

RONALOO

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS DEVIL'-CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILr.CQUA
Ramal - 623

111\RIA
THEREZA
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1 - ATA Dt\ Gl." SESSAO, EM 10 DE MAIO DE 1979
1.1 - ABERTURA
1. 2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres

Referentes às seguintes matêrias:
- Projeto de Lei da Cilmara n, 0 48178 ln. 0 1.395-C/75, na
Casa. de origem>, que dispõe sobre expressa permissão de visi-

tas de cnr:íter religioso aos doentes hospltallzndos, cm qunlquer horário, e dá outra.s providêncla.s.

- Projeto de Lei do Senado n.O 130177 - Complementar,
que D.ltern. a Lei Complementar n.O 11, de 25 de maio de 1971.
- Mensagem n.O 40179 (n. 0 72/79, na orlgeml, do Senhor
Presidente da RepúbllcU, submetendo à deliberação do Srnado

Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja
autorizado. n. Prcfelturn Muntclpn.J de Jn.botlcabal rSPl a elevar
em Cr$ 13.021.272,07, o monta.ntc de sua divida consolldada.
1.2.2- Comunicação da PresidCncia.
- Convocaçã.o de scssã.o cxtrnordln:i.rin. a rcallzar~se hojl!,
às 18 horns e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2.3 -

Leitura de projetas

- Projeto de Lei do Senado n.o 11i/70, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre n aposentadoria
especial para os trabalhadores na atlvlda.de de fiação e tece~
labem.
- Projeto de Lei do Senado n.O 112/70, de autoria do Sr.
Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis para crctt.o
do Imposto de Renda, os proventos e pensões nas condições que
Indica.
1.2.4- Requerimentos

j'

_,

'

-~

- N.O 136179, de desarqu,vamento de projeto de lei do Senado que especifica.
- N.O 137/79, de autoria do Sr. Senador Lourlval Baptista,
soltc1tnndo n transcrição, nos Anais do Senado Fedcrnl, do pro~
nunciamento proferido pelo Ministro do Interior, na. reunião da
SUDENE, re:Wizada em Recife.
1.2.5 -

Discursos do Expediente

1nscnslbllldadc dos Governos Federal e do Estado de São Paulo no trato das reivindicações sniarlllis. Apelo de lideres sindicais, presentes em Brasllla,
no sentido da suspensão da Intervenção do Stndtcnto dos Metalúrgicos do ABC, de Siio Paulo, e no Sindicato dos Professores
do Distrito Federal.
SENADOR ORESTES QUI:RCIA -

SENADOR NELSON CARNEIRO -

cado aos Idosos,

-Projeto de Lei da Câmara n.o 15178 (n. 0 2.530176, nn
Cnsn de orl~em 1, que altera o Plnno Nacional de Viação, ln~
clulndo trecho rodoviário nn BR~497, c dá outras provldênclns.
Rtdeltado. Ao Arquivo.

- Projeto de Lei da Climara n.O 00178 ln.O 1.582175, na
Casa de origem 1, que altera. a redução do n.rt, 353 da CansoU~
dação dilS Leis do Trabalho, aprovada pelo Dccrcto~lcl n, 0 5 .452,
de 1. 0 de mn.to de 1943. Aprovado. A sanção.
- Requerimento n.O 135179, de o.utorla do Sr. Senador
Moacyr Dalla, so!Jcltando, nos termos do nrt. 371, alínea. "c", do
Regimento Interna, urgêncln para o Projeto de Lei do Senndo
n,o 92/79, do Sr. Senador Mendes C::ma.le, que modifica dispo~
slçõcs da Lei n.O 5.682, de 21 de julho ele 1071 I Lei Orgãnlcn dos
Partidos PolíticosJ, alterada pela Lel n.0 6.217, de 30 de junho
de 1975. t\pro\'ado, após usarem d:l. palavra as Srs. Senadores
Dirceu Cardoso c Murllo Badnró.
-Projeta de Lei do Senado n.O 41179, de autoria. do Sr.
Scnndor Orestes Quórcia, que assegurn. a livre ne~ocln.çfLo cole~
tlva entre entidades slndlcnls de cmprc~adores c de empreg-ados
c revog-a disposição da Consolidação das Leis do Trabalho.
f Apreciação preliminar dn. jurldlcldnde 1. Rejeitado. Ao Arquivo.
1.4 -

DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR LOMANTO JVNIOR, corno Lidcr -

- Projeto de Lei do Senado n.O 100/70, de autoria do Sr.
Senador Orestes Quércin, que altera. a rednção do "ca.put" do
art. 4.0, da Lei n.O 6. 354, de 2 de setembro de 1076, que dispõe
sobre as relações de trabalho do Atleta Pro!lsstonal de Futebol.
- Projeto de Lei do Senado n.O 110170, de autoria do Sr.
Senador Orestes Quércia, que lixa o vnior da pensão especial
C<lncedtda pela Lei n.O 4.656, de 2 de junho de 1965 e estendida
pelo Decreto-lei n.O 940, de 13 de outubro de 1969, e dá outras
providências.

,,

·· ····

Transcurso do dia dedi-

SENADOR MURILO BADARO - Carta do Sr. Ministro dn
Previdência c Assistência Social, sanando mal-entendido que
teria havido por ocasião dn visita de S. Ex.• ao Estado de Mato
Grosso, tendo em vista pronunciamento telto ontem pelo Sr.
Onstiio M!lller sobre o assunto,
1.3- ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Cllmnra n.o 14/78 !n.O 1.260/73, nn
Casn de origem), que dispõe sobre a slstemnUznçiio da leglsln.çiio
cm vigor, na forma que Indica, o dá outras provldõnclas. llejeltado, n.pós usn.rem da po.lavrn. os 81'8. Senadores Dirceu Cnrdoso, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hclvldlo Nunes e Lcnolr
V~gll5, Ao Arquivo.

Reparos a
excessos verbais cometidos pelo Deputado Frn.ncisco Pinto. em
recente ato público renltzaclo na cidade de Salvador - BA.
SENADOR AGENOR MARIA -

nordestino.

SENADOR DIRCEU CARDOSO -

tudo Estadual Oscar GD.Illa,

Situação do ussnlnrlado
Necrológio do ex-Depu-

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Apelo ao Governo Federal em favor do pequeno produtor de cacau.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -

fundação da VARIO.

529 aniversário de

SENADOR FRANCO MONTORO - Apelo aos dirigentes da
Secretaria do Melo Ambiente no sentido de que apurem denún·
cias que especifica, sobre atentados à ecologia e no melo am~
bientc que estariam ocorrendo nn região do pantanal do Estado
de Mato Grosso,
SENADOR JESSt FREIRE - Necessidade da adoção pelo
Governo Federul de provldênclns ncauteladoras, race as possl~
btlldndes da. deflagração de um novo ciclo de cstlngem nn região
nordestina.

1.5 - DESIONAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.
ATA DA 65.• SESSAO, EM 10 DE MAIO DE 1979
2 .I - ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2 -

2.2.1 tados

Oficio do Sr. I.0 .. Secretário da Câmara. dos Depu-

N.o 167/6!1, comunicando n aprovn.cão do Proleto dr. Lei
do Senado n.o 200176 !n.O 4.008/77, nn Câmara dos Deputados!,
que acrescento pnrágralo no art. 9.0 da Lei n.O 5. 890, de a de
junho de 1973, que nitera n lccrlslação da Previdência Soclnl
e dá outras providências. !Projeto enviado à sançiio cm 10·5-791.
- Encnmtnhnndo à revisão do Senndo, autógrnfos dos se~
gulntes projetas:

-Projeto de Lei da Cdmara .n.O 22179 ln.' 1.2'11-B/75, nn

o~geml, que nltern. a rednçfi.o do n.rtJgo 2.o do Decreto-lei

n. 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que consolida os dlspos1ttvos sobre as contribuições criadas pela Lei n.' 2.013, de 23
de setembro de 1055, c dá outrns providências.
,

- Projeto de Lei da Ci1mara n.' 23179 ln .O 1. 840176, na
Cn:m de orh::-em I, que estnbelecc normn.s sobre n documcntaçõ.o
cxigtdn n.os candidatos, r.m concursos pú.bllcos.
- Projeto de Lei da Cdmnra n.o 24170 ln.' 5. 796/76, na
O:um de orlr.cml, de lnlclnttvn do Senhor Presidente dn Repú-
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blica, que concede pensão cspc·clal a Darei da Silva e dá outra:-:.
providências.
2. 2, 2 -

J•areceres

Referentes ãs seguintes matérias:

- OCicio "S" n.o 1/79 1n.0 71-P/MC, de i2-12-78, na origem!, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando no Senado Federal cópias das notas taqulgrâ.tlcas
c do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no.s
autos do Recurso Extraordinâ.rio n. 0 77 111-5, do Estado do Paranã, o qual declarou a Inconstitucionalidade da Lei n. 0 5.482,
de 20 de janeiro de 1967, Tabela "A", daquele Estado.
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 25178 tn. 0 138-8/78,
na Cãmara dos Deputados 1, que aprova o texto do Acordo Bâ.sico
de Cooperação Técnica e Clenti!lca entre o Governo da Repúbl1ca Federativa do Brasil c o Governo da República. da GuinéBissau, celebrado em BrasUia a 18 de mala de 1978.
- Projeto de Lei da Câmara n.u 19179 tn. 0 24-B/79, na
Casa de origem 1, que transforma a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro - FEFIERJ em
Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO.
- Projeto de Lei da Càmara n. 0 4/79 ln.• 5.284-B/78, na
Casa de origem 1, que dispõe sobre o Estatuto dos Pollclais Mmtares das Policias Militares dos Territórios Federais do Amapá,
de Rondónla e de Roraima, e dã. outras providências.
2.2.3- Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Let
da Cnmara n,o 24/79, lido no Expediente.

2. 2. ·i -
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Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n. 113!70, de autoria do Sr.
Senador Franco Montara, que as/'iegura direitos dos empregados
no caso de CalCncla ou concordata da empresa.
2.3 - ORDEM DO DIA
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.n 58179 ln.o 103179, na orlgeml, pela qual o Senhor Presidente da República submete b. deliberação do Senado a escolha
do Sr. Mn.rcos Henrique Camlllo Cortes, EmbalxadOI' do Brasil
Junto b. comunidade da Austrália, para, cumulativamente, exercer a runção de Embaixador do Brasil junto à Nova Zelândia.
Apreciado em sessão secreta.
2.4 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES A.."'TERIOitES
- Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de
8-3-79. !Republicação).
- Do Sr. Senador Jalson Barreto, proferido na sessão
de 7-5-79.
- Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na sessão de
7-5-79.
4 - ATA DE COMISSAO
5 - MES,\ DIRETORA
6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES
0

I
1

'-------------------------------------

ATA DA 64.11 SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1979
1.11 Sessão Legislativa Ordinára, da 9.11 Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS, LUIZ VIANA, NILO COELHO E
ALEXANDRE COSTA
AS l4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

ção e Justiça, por maioria de votos, afirmou a Jnconstltuclonalldade da proposição.

Adalberto Sena - Jorge Knlume - Raimundo Parente Aloyslo Chaves - Gabriel ~Iermcs - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Bernardino Viana. Helvidlo Nunes - Almlr Pinto - José Llns - Mauro Benevldes
- Jessé Freire - Humberto Lucena - Aderbal Juremo. - Nilo
Coelho - Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Passos Porto Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Nel.;on
Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró - Amaral Furlan
- Orestes Quércia - Henrique Santlllo - Mendes Canale ACConso Camargo - José Rlcha - Leite Chaves - Lenolr Vargas
- Tarso Outra.

Em verdade, o art. 1.0 do projeto repete, com outras pala~
Vl'as mas sem a conveniente precisão e abrangência, o texto constitucional vigente. expresso no art. IS, § 1.o

O SR. PRESIDENTE 1Alexandre Costal - A lista de prosença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores, Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr, 1.0 -Secretó.rlo procederil. à leitura do Expediente.
t lido o seguinte

De outra parte, suprimido o art. 2.a, peca pela inocuidade o
nrt. 1.0 do projeto em exame.

EXPEDIENTE
PARECERES
Pt\RECER N. 0 159, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justlc;a, sobre o Projeto de Lei da Câmara n,n 48, de 1978 (11, 11 1. 395-C, de
1975, na Casa de origem), que "dispõe sobre expressa
permis.-.üo de visitas de carú.ter religioso aos doentes hosllitalizados, em qualquer horãrio, e dá. outras providências".
Relator: Senador llelvidlo Nunes
O Projeto de Lei da Ciunara n, 0 48, de 1978 !Projeto de Lei
n.U 1 305-C, de 1075, nn Càmnra dos Deputados!, dispõe que "aos
Ministros de Culto Religioso é permitido o livre acesso aos hos·
llllnls, públicos ou particulares, pnrn prestar asslstCncln rell~Josn
nos doentes, independentemente de horil.rios pró-estabelecidos"
fnrt. 1. 0 1 nssim tnmbóm que "n pessoa que por qualquer forma
dltlcullnr' ou Impedir a asslstênciu. religiosa ... rl!spanderil. por
cuntrnvcnçt\o penal, punida com prls[Lo de dez n trinta dlns" 1art.
2,11),

Em que pese o brllhnntc parecer do Ilustre Senador L<lzaro
Bnrboza, dcslcnndo reh\lor dn mntérln, n Comissão de Constitui~

"

-

Na rcdação do art. 2.0 da proposição, por.ém, cogita o seu
eminente autor do estabelecimento da pena apUcâvel aos InCra~
tores, rato que retira o caráter de não obrigatoriedade dÔ dispositivo da Lei Maior,
Evidente, portanto, o choque, a colidêncla da medida proposta com n nonna constitucional.

o relataria do vencido.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - llenrique de La
Rocque, Presidente - llelvidio Nunes, Relator - Cunha Lima !\lurilo Badarô - Almlr Pinto - Aderbal Jurrma. - Tancredo
Seves - l\loacyr Dnlla - Nelson Carneiro - Raimundo Parente
Leite Chaves - Lázaro Barboza, vencido,
Ê

VOTO VENCIDO DO SENADOR LAZARO BARBOZA

A presente proposição reune, em um substitutivo da. Comissão de Constltulção e Justiça da Cà.marn. dos Deputados, três proposições, dos Deputados Antunes de Oliveira, Edgard Martins e Igo
Lasso, no sentido de tornar obrigatória a. permissão de visita, cm
qualquer horário, nos doentes Internados em hospitais, públicos ou
privados, de ministros de qualquer culto religioso, para assistência espiritual.
Dando o vigor de norma cogente ao art. 1. 0 , em que se fundamenta, com clareza. a emenda do projeto, diz o nrt. 2.U, ln verbis:
"Art. 2.0 A pessoa que, por qualquer forma, dttlcultar ou
Impedir n ns.slstência religiosa de que trato. o artigo anterior, respondera por contravenção penal, punida com
prls1io simples de 10 a 30 dias,"
Preliminarmente, a mn.tCrln se fundamenta, com clara pro~
prledade jurídica, no.s U 5.U c 6.0 do art. 153 da Constltuiçflo, onde
sr. cxnrnm dois principias atlncntcs ii. liberdade religiosa do Individuo:

"'"'·'"...

~.

__

.,

-----"'.'!'o:."'. '"·.'" ·...·"'' """"""""""
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"*gurado
5.0 E plena n Ubcrducle de consciúncla c flca assenos crentes o excrciclo dos cultos religiosos que
não contrariem a ordem pública c os bons costumes".

7. 0 Sem caró.ter de obrl~n.torledade, será prestndn por
brasileiros, nos termos da lei, nssistêncla religiosa its forw
çns armadas c auxUlnres c, no~<; estabelecimentos de Internação coletlva, nos interessados que a .sollcltnrcm dlw
retnmente ou por intermédio de seus representantes lew
gn!s."
Inegavelmente os hospitais constituem "estabelecimento de
internação coletiva". Assim sendo, o crente, nele Internado, ou
seus representantes legais - pais, tutores, curadores ou assistentes
- poderão solicitar assistência rell~losn no enfermo.
A expressão "sem cnrátcr de obrigatoriedade", no texto constitucional, significa que ninguém será obrigado n prestar nem a
receber essa assistência. Parisse a Comissão de Saúde dn Cii.mnra
dos Deputados, sus.tcnto.ndo n autonpl!cabllldade do § 7.0 do art.
153 dn Constituição, considerou desplciendo o projeto, como se
fora bis· ln endem.
Inadvertlu-.se aquele órgão de que o projeto obriga o nosocômio a permitir o Ingresso do sacerdote ou assistente rcllgloso
"a qualquer hora", comlnando, ademais, penalidade pelo descumprimento dessa obrigação. Aqui, portanto, duns componentes de
uma figura jurídica, decerto assentada naquele parágrafo, mas
dando-lhe maior eficácia, quanto à. apUcação.
"§

i\lain de 1!179

-1. Is'in posto, concluímos JWln rejr.içüo do Projeto, por ln~
ccnstlluelonai..
S:tln d:ts Comi~sôrs, •l dr• abril de 1070.
lltmrii(Ue dt~ La
Jtoe111W, Presidente - l\lurilo Uadurú, Relator - ..Uoysin Chaves
-AdcrhaJ Jurem:~ - l\loacyr Dalla - Cnuha Lima, vcnctclo Uclvidio Nunes - T:wcrt:do Neves, vencido - Nelson Carneiro,
vencido - Raimundo l'arentc - Franco Montoro, vencido - L:i.zaru narboza, vencido.
VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR TANCREDO NEVES

Retorna o presente Projeto n esta Comls.'ião, após ter .sido
cumprlda a. providência solicitada no Parecer Preliminar de 23
de novembro de 1977.
2. Armzoa o Parecer Preliminar que, tendo cm vista o disposto no art. 165, par:'!.grnto único, du. Constituição, esta Comissão tem entendido que "a correspondente fonte de cutelo total
ou scrâ. especialmente criada, ou pode ser a fonte atual, desde que
capaz de suportar os novos ónus. Assim sendo, cumpre verificar
a suport.abllldnde dos ônus decorrentes de uma po~sivel aprovação
do Projeto junto â Previdência Social, sem o que nii.o se poder:'!.
aquilatar de sua compatibilidade ou não com o dispositivo cons·
tituclonal".
3. Como se pode notar da anãllsc do Aviso n.o 8, de 5 de
janeiro de 1978, do Senhor Ministro do. Previdência c AsststCncta
Social de então, no Invés da resposta no ponto preciso dn indagação, ou seja, sobre a supJrtabllldnde ou não dos ânus dccorrcn~
tes da passivei aprovação do Projeto, fez-se n.ll um exame de ou~
tros aspectos da proposição c se concluiu por lnconstltuclonalldade e por uma JUnnifcstação contrária à sua uprovação, o que,
evidentemente, nao foi objeto da consulta.

A boa exegese, constitucional principalmente, está. a indicar
que não há palavras desnecessárias na lei; mos também preciso
.se torno. examinar seu texto cm cada termo e no conjunto, para
inteligência plena do mandamento, tanto na mcns legis como na
mens leg"islatoris.
Aquela expressão, "sem caró.ter de obrigatoriedade", inserida
no contexto dos direitos individuais, quer significar, nada mais
nada menos, que n assistência religiosa não deve ser imposta nos
pacientes "nos estabelecimentos de Intervenção eoletlva"; cntretnnto, configuraria um atentado à. liberdade religiosa do crente
o fato de o hospital, sob qtmlquer desculpo. rcontó.glo, d!Sclplina
interna, tnconvenlência de horário) Impedir tal assistência, multa.s
vezes conferida ln extremis.

4. Assim sendo, entendemos suficiente para atender ao dis·
posto no art. 105, par::i.grafo único, da Constituição, a Indicação
das atuals fontes de custeio da Previdência Social Rural, o que
~c atende com a Emenda que abaixo apresentamos.
5. Nem se diga que o Projeto, de qualquer modo, Implicará
em aumento de despesa pública, pois esse conceito, para efeito
do entendimento das disposições restritivas dos arts. 57, item
II c 65, da Lei Mnlor, deve ser entendido restritamente, aplicando-se, tão-só, às despems da administração direta.

Ninguém Ignora que multas nosocômlos dctermtnam, rlr;:orosamente, o hor::i.rlo de visita nos doentes, sem exccpclonar os religiosos, convocados pelo internado ou seus parentes e respons::i.vels.

6. Isso posto, reputamos o Projeto constitucional e juridlco,
com a seguinte
Emenda n, 11 1 - CCJ

Tal proibição cairia, se aprovado o projeto, no caso da. assistência religiosa, passível de prisão quem impedisse o acesso do
pnstor requls!tndo ~ cnbece!rn do paciente hosp!tnlnr.

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 2.0 , rcnumerando-sc
os .subseqUentes:

Não nos resta a menor dúvida de que a proposlç.ão amplia a
eficácia do texto constituciono.l citado, seja vedando a fixação
de horários de visita, nos casos previstos, sejo. n.penando os que
persistirem em sustar a a.'isistênctn. religiosa requisitada.

a

Inexlste, no projeto, qualquer úesa!e!çáo
técnica !eg!slnt!vn,
nem se lhe pode Inquinar qualquer elva de inconstltuclonalldade,
multo menos de injurldicldade. Parisse, o nosso parecer, no sentido do prosseguimento de sua. tramitação, para melhor exame do
mérito pela Comissão Competente.
Sala. das Comissões, 25 de abril de 1979. - J,oí.zaro Barhoza.

"Art. 2. 0 Os ânus decorrentes da aplicação do artigo an·
t.crlor serão atcndldo.s pelas fontes de custeio da previ·
dêncla Social referidas no art. 5.0, Item III, da Lei nú·
mero 6.439, de 1." de setembro de 1977."
Sala das Comissões, 4 de abril de 1079. - Tancredo Neves.
DECLARAÇAO DE VOTO DO SR. SENADOR
HENRIQUE DE LA ROCQUE

Pretende o autor do projeto:
"Art. 1. 0 O par:'J...grafo único do artigo 4, 0 da Lei Complementar n,o 11, de 25 de maio de 1071, que institui o
Programa de Assistência no Trabalhador Rural, passa a
vi~orar com n seguinte redação:

PARECEU N. 0 160, DE 1979

D:L Comissão de Constituição c Justiça, sobre o l'rojcto de Lei do Senado n. 0 130, de 1977-Complementar, IIUC
"altera a Lei Complementar n. 11 11, de 25 de maio de

A esposa ou companheira do trabalhador rum.!
que exercer atJvidndes enquadráveis na n.linca a, do parágrafo l.U, do artigo 3. 0 desta Lei, far:'!.. jus também O. aposcntndorla, desde que atinja n Idade Indicada no caJmt
de.stc artigo."

1971".

Jtclntor: Senador 1\Iurilo n:u1aró
O Projet~ sob exame retorna a esta. Comissão, cumprida a
diUgêncln requerida na conclusão do Pnrccer Prcllmlnnr ctc 23 de
novembro de 1~77.
2. Vencido o relator, que concluiu pr.la constitucionalidade
da proposição, na formn da Emenda apresentada, cumpre-nos
rccllglr o vencido.
3. Entendemos que o Projeto arrescntn. lncomtltuclonnlldade Insanável. Com ct'dto, no dispor, no parágrafo único do
art. 165, que "nenhuma pn~st!H:úo de serviço de as:;l~t.l•nda ou dt!
benefício compreendidos nn Previdência Social será c:rladn, ma·
jorndn. ou l'.';ttmdidrl, 'icm a correspondcntP rontc de cnsll!io total", lmp!!dc a Clll'ta Magna que proposlr;lws que lmpllqw!ll1 La!.'i
conseqül!ncla.'i se viabilizem sem conLan•m com !'untes prliprLLs
de cu.:tdo d~: ~eu:; ônus, nüo hastandu, pob, parn. sallsfu'l.t•l' tal
rt.:qucslto, a mcm referl!ncla 1;cnéric!t a 1'CJnl.t·s de custeio t:xlsttmtt:l"i. Caso contrúrlo, a ncrma cunstltnclonal seri;L lllú1:11a c c:;tarla
comprometido o equilíbrio flnanr:t•lm da Pl'J:vlc!t"·nf'!a S(ldal.

Conforme j!\ tem sido decidido nesta Comlssito, n Correspondente !onlt• de custeio total, ou será especialmente criada, ou
pode ser a fonte atual, desde que capaz de ~uportur os novos
onus.
Foi sollcltad!l então, no Executivo lnformaçüo acerca ctn. suportabllldndc ou nua pela:i ntmüs fontes de custl'io dn rrevidêncln
Social Rural, dos ônus decorrentt!s da alt.crn.çüo prevista no Projeto.

O emlnentt! n•latm·, Scnarior Tanct·cdo Nevf's, opinou pela
sua const.ltuelonallcinde t' Jlll'ldldclacle, e rol ncompanhado jlelos
St~nadorcs Nelson Carneiro, I.úzarn I3arhmm e HII!~D Hamo:;. Por
o~lti'O lado, o SPnador i\loyslo ChaVPS fuhnlwm o Proj,.!.o em qiH'S·
!.ao, com o ilJ'!~IIIOI!Illn da lnr'lll\~1 it.IH'ionnlldadP, trnrln e:n vh:tn
u dl.':pu~to no art l!lf1, pat·:"rt:r:ll"o t"ullen, da Cm~o•;tllt\lf:\10 l''Nil'rlll,
~;endo amparado JWlos St!n:ulure:; Jm;é Sttnwy, Murlln B;td'li'Ú L'
i\derbul

Jltl't'lna.
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"*gurado
5.0 E plena a Ubcrducle de consciúncla c flca assenos crentes o excrciclo dos cultos religiosos que
não contrariem a ordem pública c os bons costumes".

Sem caró.ter de obri~n.torledade, será prestndn por
brasileiros, nos termos da lei, nssistêncln religiosa its forw
çns armadas c auxiliares c, nos estabelecimentos de internação coletlva, nos interessados que a .solicitarem dlw
rctnmente ou por intermédio de seus representantes lew
gals."
Inegavelmente os ho~pitni~ constituem "estabelecimento de
internnção coletiva". Assim sendo, o crente, nele Internado, ou
seus representantes legais - pais, tutores, curadores ou assistentes
- poderão solicitar assistência rell~losn no enfermo.
A expressão "sem caráter de obrlgntorlcdnde", no texto constitucional, significa que ninguém será obrigado a prestar nem a
receber essa assistência. Parisse a Comissão de Saúde dn Cii.mnrn
dos Deputados, sus.tcnto.ndo a autoapl!cnbllldnde do § 7.0 do nrt.
153 da Constituição, considerou dcsplclendo o projeto, como se
tora bis ·ln eadem.
Inndvertlu~se aquele órgão de que o projeto obriga o noso~
cômio a permitir o Ingresso do sacerdote ou assistente religioso
'·a qualquer hora", comlnnndo, ademais, penalidade pelo descumprimento dessa obrigação. Aqui, portanto, duns componentes de
uma !igura jurídica., decerto assentada naquele parágrafo, mas
dando-lhe maior eficácia, quanto à. npUcnção.
"§ 7. 0

A boa exegese, constitucional principalmente, está a indicar
que não h:i palavras desnecessárias na lei; mos também preciso
se torna examinar seu texto em cada termo e no conjunto, para
inteligência plena do mandamento, tanto na mens legis como na
tnens legislatoris.
Aquela expressão, "sem cnró.ter de obrigatoriedade", inserida
no contexto dos direitos individuais, quer significar, nada mais
nada menos, que n assistência reUgiosa não deve ser imposta nos
pacientes "nos estabelecimentos de Intervenção eoletlva"; entretnnto, configuraria um ::ltt:mtado à. liberdade religiosa do crente
o fato de o hospital, sob qtmlqucr desculpa rcontó.glo, d!Sclplina
interna, Inconveniência de horário) Impedir tal assistência, muitas
vezes conferida ln extremis.
Ninguém Ignora que muitos nosocômlos determinam, rlr;:orosamentc, o hor::i.rlo de visita nos doentes, sem excepcionar os religio·
sos, convocados pelo internado ou seus parentes c rcsponsá.vels.
Tal proibição cairia, se aprovado o projeto, no caso da nsslstêncin religiosa, passível de prisão quem impedisse o acesso do
pastor requisitado ~ cabeceira do paciente hospitalar.
Nüo nos resta a menor dúvida de que a proposlç.ão amplia n
eficácia do texto constitucional citado, seja vedando a fixação
de horários de visita, nos casos previstos, seja npcnando os que
persistirem em sustar a a.'isi.stêncta religiosa requisitada.

Inex!ste, no projeto, qunlquer úesn!elção a técnica legislativa,
nem se lhe pode Inquinar qualquer clva de inconstltucionalldnde,
multo menos de injurldlcldade. Parisse, o nosso parecer, no sentido do prosseguimento de sua tramitação, para melhor exame do
mérito pela Comissão Competente.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - J,oí.zaro Barhoza.
PARECER N, 0 160, DE 1979

D:L Comissão de Constituição e Justiça, sobre o l'rojeto de Lei do Senado n. 0 130, de 1977-Complcmentar, CiUC
"altera a Lei Complementar n. 11 11, de 25 de maio de
1971".

Jtclntor: Senador 1\Iurilo n:u1nró
o Projet~ sob exame retorna a estn Comissão. cumprida a
diligência requerida na conclusão do Parecer Preliminar ctc 23 de
novembro de 1~77.
2. Vencido o relator, que concluiu pr.la constltuclonnlldndc
da proposição, na formn da Emenda apresentada, CUUllH'c-nos
recllglr o vencido.
3. Entendemos que o Projeto nrrescnta lncomtltuclonnlldade insanável. Com ct'dto, no dispor, no paró.l{rafo único do
art. 165, que "nenhuma pn~st!H:úo de serviço de ns:;l~t.l•nr:Ja ou dt!
benefício compreendidos na Previdência Social será c:rladn, ma·
jorndn. ou l'.<;te·ndidrl, 'icm a correspondentP fonte de cnsll!io totn.l", Jmpr!dc a CIU'tu MaJ.{na que proposlr;lws que lmpllqw:m La!.o.;
conseqül!ncla.<; se viabilizem sem conlarl'm com !'untes prliprLLs
dl' cu.:tdo de ::;eu.s ônus, nüo hastandu, pob, para. satlsfuzr·r tal
rt.:qucslto, a mcm referl!ncla J;enérlch a t'CJnl.t·s de cu:;telo t:xlstt~n
tt:s. Caso contrúrlo, tt ncrma cunstltuclonal seri;L luút:ua c c:;tarla
comprometido o equilíbrio flnanr:t•lm da Pl'J~vlc!!·nf'!a S(lclal.

-1. Is'in posto, concluímos JWln rejr.Jçüo do Projeto, por ln~
ccnstlluelonai..
S:tla d:ts Comi~sôrs, •l dr• nhrll de 1070.
lltmri1111e dt~ La
Jtoe111W, Presidente - l\lurilo Uadurú, Relator - ..Uoysin Chaves
-Adcrhal Jurem:~ - l\loacyr Dlllla - Cunha Lima, vcnclclo llclvidio Nunes - T:wcndo Neves, vencido - Nelson Carneiro,
vencido - Raimundo l'arentc - Franco 1\lontoro, vencido - L:i.zaru narboza, vencido.
VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR TANCREDO NEVES

Retorna o presente Projeto a esta comls.'iiio, após ter sido
cumprldn a. providência solicitada no Parecer Preliminar de 23
de novembro de 1977.
2. Armzoa o Parecer Preliminar que, tendo cm vista o disposto no nrt. 165, par:'!.grnto \mico, du. Constituição, esta Comissão tem entendido que "a correspondente fonte de cutelo total
ou scrâ. cspccialtnentc crinda, ou pode ser a fonte ntual, desde que
capaz de suportar os novos ónus. Assim sendo, cumpre verificar
a suport.nbllldnde dos ónus decorrentes de uma po.'isivel aprovação
do Projeto junto â Previdência Social, sem o que nii.o se poder:'!.
aquilatar de sua compat!bllldade ou não com o dispositivo constitucional".
3. Como se p~de notar da unãllse do Aviso n.o 8, de 5 de
janeiro de 1978, do Senhor Ministro da Previdência c AsststCncla
Social de então, ao Invés da resposta ao ponto preciso dn indagação, ou seja, .'iobre a ::illpJrtabllldade ou não dos ânus decorrcn~
tc.s da passivei aprovação do Projeto, fez-se ali um exame de ou~
tros aspectos dn proposição c se concluiu por lnconstltuclonalldnde c por uma manifestação contrária à sua aprovação, o que,
cvJdentcmentc, não fo1 objeto da consulta.
4. Assim sendo. entendemos suficiente para atender no disposto no art. 105, par:'q~rafo único, da Constituição, a lndicacão
das atuais fontes de custeio da Previdência Social Rural, o Que
~c atende com a Emenda que abaixo apresentamos.
5. Nem se diga que o Projeto, de qualquer modo, Implicará
em aumento de despesa pública, pois esse conceito, para efeito
do rntendimcnto das disposições restritivas dos arts. 57, Item
II c 65, da Lei Malar, deve ser entendido restritamente, aplicando-se, tão-só, às despems da administração direta.
6. Isso posto, reputamos o Projeto constitucional e juridlco,
com a seguinte
Emenda n, 0 1 -

CCJ

Acrescente-se ao Projeto o seguinte nrt. 2.0 , renumerando-se
os subseqUentes:
"Art. 2. 0 Os ânus decorrentes da aplicação do artigo anterior serão atendidos pelas !antes de custeio da previdência Social referidas no art. 5.0, Item III, da Lei número 6.439, de 1." de setembro de 1077."
Sala das Comissões, 4 de abril de 1079. - Tancredo Neves.
DECLARAÇAO DE VOTO DO SR. SENADOR
HENRIQUE DE LA ROCQUE

Pretende o autor do projeto:
"Art. 1. 0 O par:'J...gra!o único do artigo 4, 0 dn Lei Complementar n,o 11, de 25 de maio de 1071, que institui o
Programa de Assistência ao Trabalhador Rurnl, pa.'isa a
vl~ornr com n se~;uinte redução:
A esposa ou companheira do trabalhador rural
qur. exercer atJvidnctes enquadráveis na alinea a. do parágrafo t.u, do lrtlg-o 3. 0 desta Lei, far::i. jus também à apo.sentadorla, desde que atinja n Jdnde lndlcndn no caJmt
deste artigo."
Conforme j!\ tem :;ido dccldldo nesta Comlssito, n correspondente !ontt• de custeio total, ou será especialmente criada, ou
pode ser a fonte atual, desde que capaz de ~uportur os novos
onus.
Foi solicitada então, no Executivo lnformnçüo acerca da suportabllidade ou nito pela:i nttmis fontes de custl'io dn Previdência
Social Rural, dos ônus decorrentt!s dn alt.crn.çüo prevista no Projeto.
O cminentt~ n•latm·, Scnarlor Tancrcdo NevPs, opinou pela
sun consUtuelonallcinde P Jlll'idldclacle, e rot ncompanlw.l!o jlclos
St~nadorcs Nelson Carneiro, I.úzarn I3arhnsa e Hugo Hamo:;. Por
o~lti'O lado, o SPtuulor Aloysln ChaVPS fulmlwm o Proj,.!.n em quPS·
!.ao, com o ili'J~IIII11!1lln da lt!r'tlll~t lt.ne!onnlldadP, trnrln e:n vh:tn
u di.':pusto nn :tt·t l!lf1, par·:"tt:r:ll"o r"rlllen, da Cnn:;tltlllf:<to l''Nlt•rnl.
~•cndo amparado JWlos Sl!H:tdiJre:; Jm;é Srtrlwy, Mur-Hn B;td'li'Ú L'
Adcrbul Jt!l't'lna.
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1\lalo de 1979

Fnce no empate, entendi solicitar prazo para proferir o meu
voto. Concluo pois, que a .sua inconstttuclonalldnde está superada
parcialmente, dada a Emenda a seu texto aditada pelo seu relator nos seguintes termos:
Acrescente-se no Projeto o seguinte art. 2.0 , renumerando-se
os subseqUentes:
"Art. 2. 0 Os ânus decorrentes da aplicação do artlgo anterior .serão atendidos pelas fontes de custeio da. Previdência Social rr.ferldns no art. 5.0, Item III, da. Lei número 6.410, de 1. 0 de setembro de 1977."
Ocorre que os recursos originários da citada lei estão especlticamentc destinados. Não há como multiplicá-los c n norma. constltuclonnl não cobra apenas a citação da fonte mantenedora, é
<Claro; ela exige a sua total disponlbllldade para o encargo criado.
Entendo, assim, ser Inconstitucional o projeto sub judlce.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La
Rocque.
PARECERES N.•• 161 E 162, DE 1979
PARECER N." 161, DE 1919
Da Comissão de Economia, sobre a .Mensagem n. 0 40,
de 1979 (n,0 72/79), na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo a deliberação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja auto ..
rizada a Prefeitura 1\lunlclpal de Jabotlcabal ISP> a elevar em CrS 13 . 021.272,67 Itreze milhões, vln te e um mil,
duzentos e setenta. e dois cruzeiros e sessenta e sete cen ..
tavos) o montante de sua. divida. consolidada.
Relator: Senador Alberto Silva
Com a Monsagom n. 0 40/79, o Senhor Pros!donte da República
.submete à apreciação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Jabot!cabal tSPI, quo objot!va contratar, junto à Caixa
'Econômlcn. de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente fimmceiro do Banco Nacional da Habitação rBNHI, a seguinte operação
de crédito:
"A - Valor: 42 933,40581 UPC (correspondentes a CrS
13.021.212,67, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 303,29, cm outubro de 19181;
B- Prazos:
1-

de carência: 17 meses:

2 -

de amortização: 216 meses:

C -

Encargos:

juros de 8% a.n. parn o BNH c l'if a.a. paro. o agente
financeiro) ;
1-

2-

correçõ.o monetária ba.seada na variação das ORTN;

Garantias: vinculação de cotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias IICMI;

D -

E - Destinação dos recursos: Implantação de rede de esgoto sanitário, galerlns de águns pluvinls, gu!ns, sarjetns e
pavimentação no Conjunto Habitacional "Hugo Lacorte
V!ta!ll."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente

à operação de crédito em tela, por considerá-la técnica e !!nancelramente vió.vel, não devendo seus enc:1.rgos gerar malares pressões na. execução orçamentil.ria dos próximos exerc:iclos, daquele
munic!p!o.
No mérito, os projetas se enqundram nas normas do programa
FINO do Bnnco Nactonnl da. Habitação e têm grande repercussão
sócio-económica po.ra o munlciplo cm questão.
Ante o exposto, cplnamos pelo acolhimento dn Mensagem nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 23, DE 1910
Autoriza a Prereltura ~lunlclpal do Jabotlcabal (SPI
a elevar em Cr$ 13.0:U.272,67 (treze milhões, vinte e um
mil, duzentos e setenta. e dois cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua divlcla consolidada Interna.
O Senado Fedrrnl resolve:

Art. 1.0 1: a Prefeitura Municipal de Jabotlcnbnl, E.stndo de!
Süo Pnulo, nos termos do !U't. 2.0 du Resolução n. 0 93, de 1 de
outubro de 1076, do Senado Federal, nutorlzn.dn ll elevar em
Cr$ t3.021.2n,07 ltrr.zc mllhõe.s, vinte c um mU, duzento.."' c se-
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tenta e dols cruzeiros c sessenta e sete centnvos) o montante de
sua dívida consol1dn.da interno., a !1m de que possa. contratar um
empréstimo de Igual valor, junto à Ca.txa EconómJca do Estado de
São Paulo S.A .. esta na qualidade de agente tinnncelro do Banco
Nacional da Habitação IBNHJ, destinado no financiamento dos serviços de implantação de rede de esgoto sanitário, galerias de águas
pluvia!.s. sarjetas e pavimentação do Conjunto Habitacional "Hugo
Lncortc Vltalll" naquele mun!clpio, obedec!dns as condições admitidas pelo Banco Central do Brnsll, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na dato. de sua publicação.
So.ln das Comissões, 19 de abrU de 1979. - Itamar Franco,
Presidente - Alberto Silva, Relator - Bernardino Viana - Lul:r.
Cavalcante, Milton Cabral.
PARECER N. 0 162, DE 1919
Da. Comissão de Constituição e Justiça., sobre o Proje

6

to de Resolução n. 0 23, de 1979, da Comissão de Economia,
que <~autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP)
a elevar em CrS 13.021.272,67 (treze milhões, vinte e um
mil, duzentos e setenta e dois cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua divida consolidada Interna..
Relator: Senador Cunha Lima
O Projeto em exame, de autoria da Comissão de Econom.la. do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre n Mensagem
0
n. 40/19 do Senhor Presidente da Repúbllca, autoriza a Prefeitura
MunJclpal de Jacotlcabal ISPJ a contratar empréstimo no valor
de CrS 13.021.272,61 rtreze m!lhões, vinte e um m!l, duzentos e
dois cruzeiros e sessenta e sete centavos>, destinado a custe:ll' o
!lnanclamento da. lmpla.ntação de Jnfra.-e.Jtrutura em conjunto
habitacional, naquele município.
O pedido de autorização to! rormulado nos termos preceituados no parágrafo único do n.rt. 2.0 da Resoluç-ãc n.O 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a. não llbservâ.ncla
dos Umltes !lxados pelo art. 2.0 da Resolução n. 0 62, de 29-10-75,
também da Câmara Alta do Congresso Nacional, conforme se veri!!ca a seguir:

"Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2.o da Resolução n.O 62,
de 1975, não se aplicam à operações de crédito contratadas pelos Estados e Municiplo.s com recursos provenientes
do Fundo Nacional de Apoio no Desenvolvimento Urbano
IFNDUI, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento· Social
IFAS> e do Banco Nacional da Habitação IBNHI.
Paragrafo único. O pedido ele autorização para ns operações de crédito prevt.stas neste arUgo será submetido,
pelo Presidente do Repúbllca, à dellberação do Senado
Federal, devidamente instruido com o parecer do Conselho Monetário Nacional."
Trata.-se, portanto, da operação tlnancelra com recursos provenientes do Banco Nacional da Habitação, conforme demonstram.
a Mensagem n. 0 40, de 1919, e os dema!.s Instrumentos que a
acompanham: Exposição de Motivos do Mln!.stro de Estado da Fazenda; Parecer ravorável do Consolho Monetário Naclonal; Parecer fnvorável da Dlretoria. do Banco Central; e parecer favorável
da Caixa Económica do Estado de São Paulo.
A proposição, como se vê, foi elaborada consoante w; prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por Isso,
o nosso encaminhamento, favorável, no que tange nos aspectos
de consUtuciono.Udade, juridlc!dade e técnica legislativa.

Sala dll-'l Comissões, em 9 de maio de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Cunha Llma, Relator - Nelson Carneiro,
vencido- Tancredo Neves, vencido - Leite Chiwes - Lázaro Bar·
boza, vencido - Jlelvidlo Nunes - Moacyr Dalla - Almir Pinto Bernardino Viana - Ra.lmundo Parente - Aderbal Jurema. Murllo Badaró ...:. Aloyslo Chaves.
O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal vai à pu blicaçiio.

O Expediente lido

Através da Mensagem n.0 58, de 1079, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação elo Senado n escolha do Sr. Marcos Henrique Cam!lo Cõrtes, Emhnl>adol' do Brasil junto à comunidade da Austrti.Uo., paru. cumulo.Uvn.mente, exercer o. funçüo de
Embnlxndor do Brasil junto à Nova Zelândia.

Com vistas O. nprcclaçiio da mntérln, n Prcsldêncln convoca
sessüo extraordinária n. renllzar-se hoje, t..o: dezoito horas e trinta.
minutos.
O SR. PllESIDF.NTE !Alcxnndrc Costnl - Sobre a mesa, proJetas de lei que serf\O lldos pelo Sr. 1. 0 -St•crt~tó.rlo.
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Silo lido~ os se~uintcs
PROJETO DE I.EI 1>0 SI~N,\00 N." 111!1, DE 197!1
Altern a tcdou;ii.o do "cuput" do .art. ·V\ da l.ci
de 2 1lc setembro de l!17ti, que disJJÚc sobre liS relações de trnbalho do Atleta l'rnflsslonal de Futebol.

l

n.~' fi.354,

I

iI

O Congrcsfio Nncionul decreta:
Art. 1.0 O "cnput" do nrt. 4.0, da Lei n.n 6.354, de 2 de setembro de lO'fG, mantidos os seus pnr:lp,rnfos, pnss:t n. vl~cr com
n seguinte rcdação:
"Art. 4. 0 Nenhum atleta poctcrà Cl'ICbl':ll' contrato st:m
possuir Carteira de Trabalho c Previdência Social de Atk•·
ta Profissional de Futebol. bem como de estar com a sua
sltuaç<1o m111tar rc!,lulnrizactn c do ntc•.,tado de snnid:tdc
l"isicn c mental, Inclusive abrcug-rafla.

l

I

l

l,
] I

:11

'·I
Jr,

Art. 2.0

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições cm con tró.rlo .
•lustiCicaçflo
Durante décadas, os ,log:actm·cs profissionais de futebol estiveram relegados ao mais total abandono trab;l.lhlsta. não tendo como
reivindicar os direitos asSCIHII'ados aos Integrantes de toda.'i as demais categorias profissionais.
Essa grave omissão foi parcialmente sannda com a cdiçfw da
Lei n. 0 6.354, de 2 de setembro de 1076, que dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futeboL
Ocorre, no entanto, que esse diploma legal contém um~ autêntica aberração que, além de n.ntldcmocró.Uca, constitui seria entrave para o desenvolvimento do futebol, prejudicando. ainda, muitos jogadores talentosos.
J!: que o ''cnput" do art. 4.0 estabelece, como condição para_ n
celebração de contrato entre o atleta profissional c a agremlaçao
desportiva, que aquele seja alfabetizado.
Tal exigência se nos afigura. lltcrnlmcnte Injusta e descabida,
pois, como é de conhecimento geral, a maioria dos jogadores de
futebol é originâria dn.s camadas mais humildes da população,
sendo muitos deles, em conseqüência, analfabetos.
1!: preciso não esquecer que, de acordo com o recenseamento
de 1970, trinta e três por cento da. população brasileira é composta de analfabetos, percentual que não sofreu alteração substancial nos últimos anos.
Ora, negar-se a ntlctns não alfabetizados o direito de jo1~:1.rem
futebol, n única prottssão que podem exercer com .talento e competência, é verdadeiramente criminoso, pois não so o profls:<ilonal
é prej udlcado, coma também o desporto brasileiro. que se v e desfalcado de ótimos jogadores.
Além disso, ninguém jn.mnis precisou ser atrabctlzado para sn~
ber jogar futebol, um dom que já. nasce com o jogadO!" e que so
precisa ser desenvolvido com a pratica.
Por esses motivos, preconizamos nova l'ednção para o questionado dispositivo legal, eliminando reportada exigência. par:l que o
atleta possa celebrar contrato de trabalho.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1979. - Orestes Quércia.

_,I

~.

I

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N." 6, 354, DE 2 DE SETEMBRO DE 1076

Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futebol e dâ outras provldéncias.
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Art. 4.0 Nenhum atleta poderá celebrar contrato sem comprovante de ser alfabetizado e de possuir Cartclrn de Trabalho c Prevldéncia Social de Atleta Proti~siono.l de Futebol bem como de estar com a. sua situação mllitnr regularizada c do atestado de sanidade física. c mental, inclusive nbrcugrann..

<As Comissi'1es de Constituiçilo c Justiça. c lle J..e~isla
c;flo Social,)
l'llOJETO DE Ll'l llO .SENADO N." 110, d• 1~1!1
Flxu u valur du pensil.o t~spl~clal concedida JWiot Lei
n." ol.ll511, de 2 de ,I unho. de l!Hi5 e cstcndid~l JH~Io l>cerctulci n.n !110, de 13 de outubro de 196!1 e da outras prm·adênclus.
O Con~rt~.'l:m N:u:lonal deel'ctn:
Art. 1.0 1t nxado cm 5o•:; !r.lnqiiL•ntn por cento1 da n•munernçilo l'fr~tlvanll'n!l' fH'I'CL·blda, o valol' da pt!l\:;{10 a que fazem jus
as lwneflclflrlas elo.~ empn·r~ndns (':-.túvL·b da.'i .•;cwledades dt• cronc·mla ml!!ta dl'lllitldu~i em dec:urr(•I!Cia do~; Atu:. lm;tltuclnnau; .:til·
tactos ~~ pn.rtlr ele O de abl'll ele 106·1.

PantgraJ'o único. Intc~rn.m a t·emuncl·nüo, para l'felt.o d!:! cü\culo da pensão a SL!r paga. pelo ór~úo empregador, todas as lmportúnclns n•ccbldas pelo empregado, a qualqtwr titulo c• sc•m limite,
no momento de .sua dcmJ.-;súo.
Art. 2. 0 O valor da pensão ora fixado, será atuallzado nas
mesmas dntn~ e proporções cm que forem revistas as aposentadorias especiais estabelecidas pelo Decreto-lei n.n 2fl0, de 2R de fevereiro de l!l67.
Art. 3.U Os bcncflclârlos dos empregados estáveis das fundações lnstltuidns pelo Poder Público fnrüo jus 1~-tualmcntc ü pensúa especial calculada c pa~a de acordo com a.'i normas cstabel!:!cldas nesta lei.
Art. 4. 0 São mantidas as restrições conslb'11ndns nos n.rts. 3. 0 •
7. 0 e 8.0, da Lei n. 0 4.656, de 2 de junho de 1!165.
Art. 5.0 E~tn Lei cntrn cm vigor na data de sua publlcaçi'lo.
Art. 6.0

Revogam-se as disposições em con trárlo.
Justiticuçilo

Como é de conhecimento geral, a partir do ano de 1964 c
com base nos Atas Institucionais, foram aposentados au demitidos
tunclonó.rlos do Banco do Brasil S. A., do Bancu da Amazónia S.A.
c do Banco do Nordeste do Brasil, além de outms soci~dades de
economia mista c de fundações mantidas pelo Poder Público.
A esse respeito, assinala a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, em rcprcscntaçflo encaminhada
a esta Casa - com intclrn proccdCncta. a nosso ver - que quando
referidos funcionários foram demitidos, tinham eles contrato de
trabalho com seus empregadores, amparada pela Consolldaçào das
Leis do Trabalho c não eram, por consef.,\"ulnt~:, servidores públicos.
No entanto, sem embargo de não possuírem o "st:ltus" de ser~
vidores públlcos, os funclonãrios em questão como tais fornm considerados para etelto da punição c exclusão dos quadros de pessoal dos estabelecimentos bancârios onde trabalhavam.
Além de sofrerem essa Injustiça, outra. grave discriminação tal
perpetrada contra. esses tuncionó.ria.s, pois, ao se assegurar amparo às suas tamíltns, quando da. edição da Lei n.O 4. 656, de 2 de
junho de 1965, núo tiveram reconhecidos os mesmos dlrcltos gar:mtidos aos demais servidores punidos.
De fato, no caso em questão, n pensão determinada para ns
suas tamillas foi calculada sobre os seus salários de contribuição
para a Previdência Social, sem cogitar do tempo de serviço, critério
oposto ao adotada cm todos os demais casos de flxnção do valor de
pcn.'iõcs, Inclusive dos militares expulsas das Forças Armadas.
Pois bem, na época, os salârlos de contribuição para n Previdência Social eram limitados c os funclonârlos, ainda que percebessem remuneração elevada., não podiam contribuir alem elos limites determinados.
Em decorrência dessa clrcunstãncla, as pensões que suas famílias estão a perceber do INPS são lnlsórias, variando entre 7';;
jscte por ccnto1 c 13';;. ttreze por centol dos respectivos snlál'ios,
enquanto que os bcneflclãrtos dos servidores públicos punidos recebem pensões com valor superior a 50';; tcinqüentn. por cento1 dos
salãrlos das punidos.
A situação desses bancários e demais exwfunciontirlos de sociedades de economia mista e de fundações mantidas pelo Poder Público c de suas t'amillas é, renlmente, dramática, pois, além de
ficarem Injustamente privados de seus empregos, suas !amillas recebem pensão de valor inflmo c simbóUco,
A esto. altura., cumpre nsslnular que os punidos c seus familiares que recorreram n esfera judicial, lamentavelmente não viram seus direitos reconhecidos, pois, cm concordáncia com o que
dispunha. o art. 19, do Ato Institucional n.o 2, n. Justiça estava lmpcdldn de apreciar os atas praticados pela denominado Governo
Revolucionó.rio, havendo disposição nnri!oga. sido ln!ierldn na Carta Politica. cm vigor.
A solução parn. o casa, cm fucc da Inércia do Executivo, deve
parUr do Legislativo, o que nos animou à aprescntaçüo clcstn propositura., que procurn COI'I'I~h· n reportada InJustiça.
Alhhi, nos iclos de l!l7tJ, o Ilustre Senndor Aun·~un Vinna ofi'I'Cccu ii apreciação do Senado Fedem! o Projeto de Lt~l 11. 11 :!0, PI'Cconlzando ldúntlcn medida, om reproduzida. A propn·J~,·úo, na oportunidade, mcreeeu npt·ova.çUo unúnim1~ de toda.'l n.'i Cuml.'i.'iÜL'S Técnlc:-ts. por oncll' tramitou, hnvenclo slcln rcjcltacla l'lll Ph•n!lrln elev ido a or\entac;ún ela Partido dn Mnim·ia, na &por~,

Hujt!, fellznwnte, m, tPmpos .'iito nu! !'Os, pois o própnll' futuro
Frwildenk (Ja. Hr.•púbHca a!lrm1t q1w prosse[{ll\l'(t n:1 ''al ... !'liiJ'.t" t'
rarn dt•.<itl' Pu!:; uma democracia, custt• o que custar
Torna-sP opo1·tuno, por consegulnt.e, qtw a :1.·'Sill.t ltlitl:ttlva

lc~~-:l.~lativll .'ll'.ln ~:ubmt•lhia a apl'[•r.laçüo clt•sta C;.~,a. a fim ti qut·
t.ej!~ l't!pn.mrla a tl'ITiv!'l !njust.h;a I' cllscrlmlna~·ilo dt• (t\ll' !oram
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viUmas o.s funcionários r. dependentes das .sociedades de economia mistn c rundações mantidas pela Uniü.o, demlUdos com rundamento nos Atos Instttuclonnls.
Todas essa.-; razões nos diio a convlcçiio de que a matéria merecera n aprovaçiio do Congresso Nacional, .sendo atendida a jus~a
c procedente reivindicação da Confcdernçiio Nacional dos Tri:i.balhadores nas Empresa::; de Crédito.
Sala das Sessões, 10 de mala de 197!1. - Orestes Quércia
LEG/SLAÇAO CITADA

LEI N. 0 4 .656, DE 2 DE JUNHO DE: 1065
Concede pensii.o especial aos beneficiários dos Congressistas que tiveram seus mandatos cassados, dos servidures públicos e autárquicos e dos empregados de sociedade de economia mista, demitidos em dccorrCncia do
Ato Institucional, e dá. outras providências.
Ar~. 3.0 Cessam automaticamente os beneficias destn. lei, desde
que o o,;crvldor ou empregado venha a exercer qualquer cargo
público ou emprego em sociedade de economia mista.

Art. 7.0 Os benefícios desta lei não poderão ser acumulados
com vrncimentcs, proventos ou pensão outra do Poder Público,
res.mlvado o direito de optar.
Art. 8.0 Os benettclá.rlos de .servidores públicos ou aut:irquicos, civis ou militares, que continuam a perceber, por qualquer
modo, do Tesouro Nacional ou dcs Institutos de Previdência, não
farão jus a pensão especial instituída por esta. lei.
DECRETO-LEI N.• 040, DE 13 DE OUTUBRO DE 1060
Estende o disposto na Lei n." 4 .656, de 2 de junho de
1!)65, a beneficiários de ex-servidores públicos civis, nas
condições que Indica.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército c da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes contere o art. 1.0
do Ato Institucional n. 0 12, de 31 de agosto de 1969, combinado
com o ~ 1.0 do art. 2.0 do Ato Institucional n. 0 5, de 13 de dezembt1:J
de 1968, decretam:
Art. 1. 0 O c!ispo3to na Lei n.O 4.656. de 2 de junho de 1965,
fica estendido aos beneficiários dos servidores civis da Administração Pública Federal, direta e lndireta, demitidos em decorrência dos Atas Institucionais n. 0 2. de 27 de outubro de 1965, e n.O 5,
de 13 de dezembro de 1968, que gozavam de establlldade à data
dos mesmos Atas.
Art. 2.0 E3:e Decreto-lei entrarõ. em vigcr na data de sua
publlcaçfto, revogadas as disposições cm contrário.
Brasilia, 13 de outubro de 1969, 148.0 da Independência e 81. 0
dn Rcpúbllcn. AUGUSTO HA~IANN RADEMAKER GRUSE\1',\LD- AURELIO DE LYitA TAVARES- MARCIO DE SOUZA
E l\1ELLO - Luís Antônio da Gama e .Silva •- António Delfim
Netto - Newton Burlamaqui Barreil'a,
f As Comissões de Constituição

e

Justiça de Serviço

e de Finanças.J,
I'ROJETO DE LEI DO SENADO N." lll, DE 1979
"DISJJÕe sobre a aposentadoria especial para os tralmlhndorcs na atividade de fiação e tecelag-em."
O Congresso Nactonnl decreta:
Art. 1.0 !!: considerada penosa n ntivldnde prortsslonal dos
trabnlhndores em flnção e tecelagem, para o efeito da concessão
de aposentadoria especial, aos 25 ! vinte e cinco! anos de serviço,
na formn do nrt. 0. 0 dn Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1073.
Art. 2. 0 Estn lei entral'l\ em vigor nn datn dn sua publicação,
Art. 3.0 Revogam-se IL'i disposições em contrilrlo.
Público Civll

Justificnc;fLo
As dlsposlçilcs lcr::nis vigentes, a respeito dn nposentndorla
espectai, niio obedecem n qualquer critério prévio que deva in-

formar o proct•sso de avallaçii.o das nttvidndcs protlsslonnls penosas, lnsalubt·rs ou perir::osas,
De fato, o nrt. 0. 0 da Lei n,n 5.8!10, de 8 de junho de Hl73,
npenns Pllti'PI-\U. no Poder Executivo n tmcrn de "considerar" penosa:-;, ln:-;alubrt•_; ou pcri~osns determinadas ntlvldndcs prortsslonnl~;, .'iPtn obediCncln n qualquer parflmett·o, bastando Isso pam n
cotH:cssüo di.' npo:wntadorln especial aos quinze, vinte ou vinte c
cin('o anos de serviço.
Conw ~~ fúcll dt• concluir. o Poder Executivo passou n cxPrccr
(•ssa dt·.~ml'dldtL faculdade st·~unclo lllclllot' sei'Vl&.'ic nos seus lntt!-
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rcsses ocaslr.nals, sem preocupar-se com incômodas justificações
ou com estafantes estudos que determinassem as Unha.-; mestms
do seu procedlmen to.
Como expn~sa confissão de que o Poder Executivo aceitou e
utiliza atribuição assim Ilimitada, basta o texto do art. 73, caput,
do Decreto n.o 72.771/73, que dispõe:
"Art. 73. A Inclusão ou exclusão de atlvldades profl.~
slonals nos Quadros anexos a este Regulamento far-se .. n
por Decre::.o do Poder Executivo."
Com efeito, desde o Decreto
1964, que por primeiro t~atou da
clusões, Inclusões e rclnclusões de
Quadros 1Decreto n.o 62.755/68,
n. 0 72.771/731.

n. 0 53.831, de 25 de março de
matéria, jil tivemos vârias exatlvidndc.:> prorlsslannls naqueles
Decreto n. 0 63.230/68, Decreto

Então, com o propo:o;lto de evitar passiveis vacilações ou ate
mesmo mudanças de orientação, ja foram apresentados lnume·
rávels projetas tendentes a ccn.3iderar penosas, Insalubres ou perigosas determinadas atlvidades profissionais, para o efeito de
concessão da aposentadoria especial, cercada a providência da
malar estabilidade que tem a lei.
Nesse mesmo rumo, estamo.:i propondo que se reconheça como
penosa a atlvidade protlsslonal dos trabalhadores em tlação e
tecelagem, na forma c para os crettos do art. 9.0 da Lei n.o 5.800/73.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1979. -- ~elson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 0 5.800, DE 8 DE JUNHO DE 1073
Altera a legislação de Previdência Social, e dá
providências.

outr.u~

Art. 9.0 A apo~entndorta especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 5 !cinco! anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 fqulnzel, 20 1vlnte1 ou 25 !vinte e
cinco! anos pelo menos, conforme a ativldade profissional, em
serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, Insalubres ou pErigosos, por decreto do Poder Executivo.
~ 1. 0 A aposentadoria especial consistir:i numa renda men·
.sal calculada na forma do ~ 1.0 do art. 6.0 desta lei, aplicandose-lhe ainda o disposto no § 3.0 do art. 10.
§ 2.0 Reger-se-U peta respectiva legislação especial a aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas prortsslonais.
f As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislaçáo
Sacíal e de Finanças.!

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 112, DE 1979
Considera não tributáveis, para efeito do Impos'to de
Renda, os proventos e pensões nas condições que indica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0
cidência do
e as pensões
Art, 2. 0
Art. 3. 0

São considerados não tributáveis, para efeito da inImposto de Renda, O.i proventos de :iposentndoria
pagas a quem não possua outra fonte de ganhos.
Esta lel entra em vigor na dat.a de sua publlcação.
Revogam-se ns disposições em contrário.

JlL<;tificação
Cadn. vez mnts se firma entre nós a convicção de que "salário
não é renda" pnra fins de tributação,
De fato, quando se trata de proventos de aposentadoria ou
de pensões, a Isenção trlbutô.rln constitui um imperativo de justiça social.
O presente projeto, pois, persegue es.se desiderato, de excluir
do. incldCncln do Imposto de Renda os rendimentos relativos a
proventos de inatlvldnde e pensões, nlndu mais quando se cogita
de pessoa que não tenha outrn. fonte de ganhos.
Sala dns Sessões, 10 de mnlo de 1979. - Cunha Lima.

rAs

Comissões de Cowllttdçcio c Justiça

c

de Finan-

ças.!

O Slt. J•Rl~SIDENTE 1Alexandre Costa 1 - Os projetas lidos
serão publicctos c remetidos às comissões competentes.
Sobre a mt•.sa, requerimento que seró. lido Sr. 1.0 -Sccrctárlo.

t

lido

o

seguinte.

ltEQU1ml~mNTO

N." 136, DE 1!119

Rrqtu•lrn, nos termos do nrt. 307 do Re~lnwnto Interno do Scll!ldo Federal, o dt•-'iarqmvanwnto elo ProJl'lO ele Lei do Senado
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n.o 193/75, que altera. a rcdn.çiio do nrt. 73, caput, dn Oonsollda.ção dllS Leis do Trabalho.
.
Brnsilln, 11 de maio de 1979. - Orestes Quercin.,
o SR, PRESIDENTE 1Alexandre Costa) - O requerimento
!Ido será publleado c tncluldo cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre n me3a, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
t lido o seguinte.
REQUERII\IENTO N.0 131, DE 1979
Senhor Presidente,
Nc.s termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transCTiçãa, nos Anots do Senado Fcderll.!, do pronunciamento pr~ferldo
pelo Ministro do Interior, Mário Andreozza, na reunlao da
SVDENE, rell.!lzada cm Recife.
Sala das Sessões, 10 de mll.!o de 1979. - Lourlvll.! Baptista.
o SR. PRESIDENTE <Alexandre Costal - De acordo eorn o
art. 233, § 1,0 , do Regimento Interno, o requerimento será publicado e Inclu.ido em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Há oradores Inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Orestes· Quércia.
O SR. ORESTES QUllRCIA IMDB -
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guinte discurso. Sem revisão do orador.) -

SP. Pronuncia <> se-

Sr.

~esidente,

Srs.

Senadores:
Um grande escritor, homem de aventurns, politico francês,
Andri: Malra.ux, teve no seu livro, A.ntimemórias, uma trn.se que é
multo opc.rtuna de ser lembrada. Dizia ele que o lntlereruo da ação
está naquilo que se foz e não o>aqullo que se diz • A oportunidade,
Sr. Presidente, da lembrança dessa !rase Inteligente, escrita por
um homem curtido na senslbllldllde de quem é polltlc<>, Uterato,
homem de aventuras, uma. grande personalldn.dc, cm suma -

a !rase mer€ce ser lembrada para uma comparação com o que
occ.rre nos dias de hoje com o nreso Governo Cenliral, o Governo

da Repúbllca: fll.!a multo, promete multo, mas não realiza. Portanto, foge d<> interesse da açãa. Para a Nação brasileira, para os
brasileiros é multo ruim, e se não fora, '!la origem, <1a essência já
péssimo, governos como este.
O Governo, através da palavra do Presidente, jura compromissos com a abertura, com a democracia, com um novo horizonte de liberdade para o Pais, mas, ao mêsmo tempo, a mão de
!erro do Governo impõe, com violência, Intervenção nos sindicatos dos trabalhadores do ABC e dos professores de BrasiUa.
A questão social, para o Governo que promete abertura, para o
Governo que promete liberdade, é questão de policia. Aliás, ai
está o grande ponto de convergência entre o Governo da República e o Governo de São Paulo, O Sr. Paulo Maluf !ol, quando
declarou à. Imprensa que o caso da greve do ABC era uma questão de policia, multo mais sincero, porque declarou aquilo que
pensa., do que o Ooverno da República, que !ala uma coisa e taz
outra.
O Sr. Paulo Salim Malu!, de insensível que é, está sendo lnsensato, o.o não atender, não pretender sequer abrir a questão,
discutir a questão da reivindicação dos servidores públicos de
São Paulo e dos professores que, evidentemente, não podem nceJta.r um aumento que, na realidade, vai variar entre 8,3o/o e 29,1%
- exigem 70% de aumento, mais 2 mll cruzeiros tlxos,
Mas, Sr. Presidente, há. grande convergência entre o tnsenslvel e. pelo que está demonstrando, Insensato Governador do Estado de São Paulo e o Presidente da Repúb!lca, General Figueiredo, parque ambos agem com rigor, com violência, quando se trata da questão social. Um diz claramente e o outro diz por açiío
que a questão social é uma questão de policia.
Recentemente, para demonstrar e.ssa afinidade entre os dois
governos, o Ooverno central dotou o Oovernndor de São Paulo da
possibilidade de ap:Icaçiío da Lei de Segurança Nacional contra os
servidores públicos cm greve.
Depois, na Cidade de Uberaba, Sua Excelência o Presidente
Figueiredo disse que o Governador Maluf é multo sabido, Isso
demonstra, Sr. Presidente, que eles divergem num pequeno vnrejo de questões pessoais, porque o Sr. Paulo Maluf niio é aquele
que havia sido escolhido pelo General Figueiredo, mas eles estão
completamente de acordo no atacado da Insensibilidade para com
o drnmn. da população brasllclrn.,
O movimento reivindicatório que ocorre cm todo o Pais, Sr.
Presidente, precisa de um outro tratamento que não o de ameaças, como allá.s, recentemente, toram pro!erldns nqul nesta Cn.sa
pelo Llder do Governo c depois encampadas pelo Presidente da
RepUblica, cm que pese uma tentativa de salda do porta-voz do
Presidente da República, que depois teve de recuar daquilo que
disse.

o argumento, Sr. Presidente~, dos governos, quando eles tr~
tam da questão das rclvlndicaçot:s salariais, repousa na questão
da legalidade, c o próprio Presidente do. República, no seu discurso do dia 1.0 de mala, lembra este nspccto, qunndo diz:
"Conseqüentemente, aumentos sala.rln.is acima. da tnxa dn
intlação podem parecer coisa boa no primeiro momento.
Entretanto na medido. cm que se generalizarem, os principais prcJÚdicados serão os próprios trnbnlhadores."
:.;:, sr. presidente, a legislação anorf!ln.l do arbítrio que coloca
os legitimas movlment<Js de reivlndlcaçno à margem da lei. t o.
ótlca da máxima segurança c da quietude dos cemitérios que !az
ressurgirem manltestações destinadas a nbatar o eco das vozes
de mtlhnres de trabalhadores, que nado. mais querem do que reduzir a marcha do seu continuo empobrecimento.
Nesta. Cnsa, já. houve quem afirmasse que 01 salário dos~ brasileiros não se achatou de 1964 para cá, ou, pe,o
menos, nao se
achatou mnls do que já tinha sido comprimido em épocas anteriores.
Mas, paro. contraditar atlrmações como esta, não é preciso sequer recorrer às estimativas das estntisticas, aos estudos profundos da. situação econõmica das nossas massas trabalhadoras;
basta o argumento do Presidente da Federação dos Trabalhadores nas IndUstrias Urbanas do Estado de São Paulo, quando, em
junho do ano passado, durante um debate sobre distribuição de
renda, disse:
- Mesmo com todos os complicadas !órmulns mo.temá.tlcn.s
- disse ele - esse tal coe!lclente de Glnl etc., nenhum Ministro
da área econômlca conseguiu ainda justl!lcar um simples gesto
do trabalhador; quando ele mostro. seus bolsos vazios.
Nesses 11 meses, a velha e a nova equipe ministerial não conseguJram, nem mesmo somadas, criar es.se mllagre brasileiro e
responder ao gesto dos trabalhadores. Por isso, apela-se agora para
outros argumentos. E o arrocho salarial se mantém sob o pretexto
do combate à tntlação. Os ministros da área econômlca -e os porta-vozes do Governo repetem sempre que salário alto tntlaclona.
E que não se pode admitir aumentos maiores que os concedidos
pelo Governo para não aUmentar o apetite Jnsaciãvel da bestatem chamada intlaçiio,
sr. Prestdente, para contestar essa a!J~ação, poderíamos pa~
sar horas fazendo longas digressões economlcas ou citando anaUses e nUmeras intermináveis. Mas, também nesse cn.so, é mais
interessante apelar para o testemunho de personalidade absolutamente Insuspeita, como a do empresário Cláudio Bardella. eleito, em 1977, como o mais categorizado porta-voz empresarial. contorme pesquisa !cltn entre os empresários, pelo jornal Gazeta
Mercantil. No mesmo debate, em junho do ano passado, Bnrdella
afirmou que a lntlação é decorrente do endividamento externo,
alertando:
"Enquanto não se ncertar o problema da divida externa renegoclll-ln com os banqueiros internacionais- não se pode pensar cm solucionar outros problemas, como a lntlação, que é decorrente do endividamento externo".
Na mesma ocasião, ·o empresário paulista disse que não se
pode acusar apenas as empresas pela má distribuição de renda
e que elas podem até se beneticiar dessa dlstrlbulção, mas não a
decidem, E acrescentou:
"Todo empresá.rlo, eom um pouco de discernimento, tem de
concordar que as reivindicações trabalhistas são justas."
Mns nem seria preciso esse testemunho para demonstrar que
não são os aumentos salariais .superiores nos indices o!lclals até aqui, na maior parte dos casos, apenas uma reivindicação que alimentam a lntlação. Pois, basta Inverter o raclocinlo para
ver que, nesses 15 anos de arrocho salarial, a redução da inflação
a nlvels compatlvels tem sido simplesmente uma promessa não
cumprido., Estranha lei econõmlca essa, onde snlárlo mnls alto
gera Inflação e salário mais baixo também ... Nessa linha de argumentação, a solução talvez seja a de simplesmente abolir os
salários.
O Sr. Aloyslo Chaves <ARENA - PAl - V. Ex.• permite um
aparte?
O SR, ORESTES QUllRClA <MDB - SPI - Com multo prazer, ouço o nobre Senador.
O Sr, Aloyslo Ch11ves <ARENA - PA> - Creio, nobre Senador
Orestes QuércJa, que continuamos, aqui no Senado, a debater
questões que me pnrece já. toram su!lclentemente esclnrecldns.
O SR. ORESTES QUtRCIA IMDB com V. Ex.a

SPI -

NiLo concordo

O Sr, Aloy•io ChAves <ARENA - PA) - Chegnmos a um
ponto que, evidentemente, nUa tenho a pretensão de convencer
a V. Ex.~', nem V. Ex.~~o, sem dúvida. alguma, tem a Intenção de
convencer a Malorln ...
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O Slt. OllESTES QUllRCIA IMDB - SPJ - O que e uma
pena. Tenho a Intenção, C pena se não con.scr,ulr.
O Sr. Aloysio Ch"vcM (ARENA - PAJ - Nos debates desenvolvidos nesta Ca.'Hl, foi demonstrado a saciedade que, sobretudo
n partir de 1904, o alegado achatamento salarial não se vcrl!Jcou
neste País. Mnl,'j ainda: !I c ou demonstrado, de maneira lrretor-

quivel, que a concessão de aumento salarial, além do custo de
vldn c da Incorporação do índice de produtividade, c tomado este
lndlcc a nivcl nacional c não sctorlal ou de empresa, constitui,

.sem dúvida alguma, um alimentador da Inflação. Se V. Ex. 11 se
der no cuidada de con:mltnr qualquer compêndio ou estudo a esse

respeito, na literatura nacional e estrangeira, há de verificar que
o aumento salarial, além do indlc·e do custo de vida c mn.1s pro~
dutlvldadc, com;tltul um aamentador da Inflação. O nobre Sena~
dor Roberto Saturnlno, aliás, teve oportunidade de concordar com
esse ponto de vista, porque ele está exarndo numa conferencia
que proferiu o Ilustre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, publicada num opúsculo que versa cxatnmente essa questão. Estamos ouvindo nós mais uma vez hoje, como ontem c, possivelmente amanhã. que o aumento salarial, a qualquer nível, não constitui um !atar tnnaclonó.rlo. Tal assertiva afronta a toda teoria
-económica c tudo quanto, até prova em contrário que, espero, me
apresentem, escreveu-se no País c no exterior. Assim, diria. a
V. Ex.t~. apenas para., em números, expressar o meu pensamento:
se o custo de vida está no niv.ci de 40 ou 50 r;·~, e se o indlcc de
-produtividade é de 4 ou 6t;é, teríamos, na segunda hipótese, 56'7r.
Qualquer aumento que se dC, além de 56%, na base de 60, 70 ou
73'/~, essa diferença é um alimentador da lntlação. Isto nn teoria económica c na prática constitui um dado positivo lnqucstionó.vcl até hoje, pelo menos tanto quanto me foi passivei apren~
der cm 40 anos de estudo de economia politica.
O Sr. Henrique SanUIIo fMDB- GOI -Permite V. Ex."' um
aparte
O SR. ORESTES QUERCIA IMDB - SP 1 - Agradeço o aparte de V. Ex." c gostaria de csc!ar,eccr o seguinte. Ocorre que na rea·
lldadc o aumento pos.slbllitn.do pela orientação e pressões do Gov~r
no não atinge aquilo que seria. de justiça atingir nos salã.rlos dos
trnbn.lhn.dores, tendo em vista a. Inflação, tendo em vista. o índice de
produtividade e tendo em v15ta a expropriação salarial que o trabalhador vem sorrendo hã tantos anos neste Pais. Tn.lvez, se anallsfl.ssemos npenas os argumentos de V. E:<.11 , poderíamos concordar com e:es, mas esta não é a realidade. No. verdade. o Govern-::~
fala uma coisa c faz outra.. Por outro lado, é multo r'elatlva esta
questão de se jogar nos aumentos do salfl.rio toda a responsabilidade pela lntlação, p:Jis que V. Ex. 11 , que é entendido, compreende, é um técnico, sabe multo bem que hã outros faíores mais importantes que geram a. inflação, neste e em todos os países. A
desorganização admlnistra.tivn, o endividamento externo, como
lembrou o Industrial Bardella, cm suma., tantos fa.t:Jres de responsabilidade do Governo que realmente geram a Inflação predominante. Mas o Governo insiste cm querer jogar nos aumentos do salllrlo e nas costas do trabalhador brasileiro a resp"Jru;~
billdnde peln lnC:ação. E este ê um ab!iurdo com o qual a Oposição não pode concordar.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Se V. Ex. 1 ~ tiver a
gentileza de, depois do nobre senador Henrique Sant!Uo, me conceder novamente aparte, terei algumns observações a fazer sobre
a opintflo cxpcndlda pelo mesmo eminente Senador.
O SR. ORESTES QUERCIA - Se V. Ex.• me permitir, vou conceder o aparte ao nobre Senador Henrique Santlllo. Gostaria que
v. Ex.n rasse rápido na intervenção, porque este não é o fulcro
do meu pronunciamento.
O Sr. Henrique S:intillo (MDB - GOl - Agradeço a V. Ex. 11 •
Primeiro, porque são muitos os autores nacionais c pesquisadores a nrtrmarcm que houve nrrocho salarial no Pais, nos últimos
quinze anos; não somos nós apenas da Oposição. São técnicos,
pesquisadores lmparclnls, estudiosos do problema, a publlcarem
Uvros, reiteradamente, demonstrando tecnicamente, pol\tlcamente
c socialmente que houve arrocho snlnrtnl no Pais, nos últimos quinze anos. Segundo, como multo bem disse V. Ex.n., são mitltlpln.s as
vnrló.vels que pressionam o índice ln!lnclonó.to. J1: evidente e ninguém vai discutir aqui ou negar que o numcnto snlarlnl ncimn
do numcnto do custo de vldn, incluindo o índice de produtlvldn·
de não seja também um rntor lnflnclonárlo. A verdade, no entnOto, no problema lntlnção brasileira da. atunlldndc, não está
existindo o problema snlnrlal, Os níveis estão elcvndo.s, elevadíssimos c são ns demais variáveis que estão condicionando essa lnflnçõ.o, sobretudo o custo do capltnl tlnnncclro no Pais. Ninguém
nego. isso: nenhum estudioso do problema nega. isso. A Imprensa
ortodoxa. n Imprensa tradicional, ntrnvés de seus Jornnllstns espcclnllzndos, é unfmlmc cm nt1mnr que os custos do cnpltnl tinnncctro estão exercendo rortlsslmn prcssüo inflnclonúria no Pais.
No entanto, o Governo cdltn, mnls umn vez, o pacote, tnbrlcndo
no gabinete !echndo, sem dnr sntlsraçüo alguma n Nnçüo c nem
d<! leve tocn no problema do cnpi tnl tinnneelro da agiotagem oticinllzndn no Pnls.
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O Slt. OltESTES QUÉRCIA IMDB- SPi -E veja V. Ex.• que,
no discur:-;o do General Figueiredo, no dia 1. 0 de maio ...
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA -· PAI - A~uardo a oportunidade de voltar ao debate do ~~unto.
O SR. ORESTES QUÉRCIA rMDB- SPJ -Se V. Ex.• aguardar, com todo o prazer o concederei, a não Sl!r que V, Ex.ü. queira
mandar no meu dlscurso.
O Sr. Aloy.siu Ch<LVL'S IAREXA -PAI - Não. Absolutamente .
O SR. OltESTES QUt;RCIA IMDB ·- SPr -Veja V. Ex.•, nobre Senador Henrique Santillo, que o General João Baptista. Figueiredo, no seu discurso de 1.0 de mala, dã uma amostra de como
o Goveno truta os capitais financeiros, os bancos.
Diz Sua Excelência: "Do setor rtnuncelro espero, pelo menos,

a. redução da taxa de juros, sem, efetlvamente, subterfúgios ou
artltíclos".
Ora, existem, Inclusive, dcclaraçõr.::s de Ministros do atual Governo a favor do tabelamento para os juros. Mas, o Presidente
da República trata delicadamente o setor financeiro, dizendo que
espera que os banqueiros cuidem realmente de reduzir as taxas
de juros. Mas, não é este o mesmo tratamento para com os assalariados, para com os trabalhadores. Ele dota o Governador Paulo
Malu! das posslbil1dades de executar a Lei de Segurança Nacional
contra os sevidores públicos do Estado de São Paulo. Faz, aliás,
violenta intervenção nos sindicatos do ABC. Veja V. Ex.M a disparidade de tratamento do Governo para com os banqueiros e
para com os trabalhadores a.ssaiarlados.
Tem o aparte V. Ex.~~.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PAl - Quero que o Senado
rcgl.stre, em primeiro lugar, as declar~ções do nobre Senador Santillo para que não tlqucmos a repetir, ou a repisar os mesmos argumentos todos os dias, durante todas as semanas, todos os me~
ses e anos: cntlm, enquanto cturar o período legislativo de 1979.
Diz S. Ex."', com a. a.provaç5.o do nobre Senador Quêrcla, que realmente ...
O SR. ORESTES QU~RCIA IMDB- SPi -V. Ex.• percebeu
que estou quieto.
O Sr. AJoysio Chaves lARENA- PAl -Realmente, aumento
de salil.rio, além do reajustamento ...

O SR. ORESTES QUERCIA IMDB - SPI - Eu posso até concordar com o Senador Santilio, mas foi um aparte dele e V. Ex.11
não pode ...
O Sr. 1Uoysio Chaves (ARENA - PA) - V. Ex.a. permite (!UC
eu prcsslga no aparte que, generosamente, me concedeu? Ao reajustamento do salário, maln produtividade, o que se acrescente,
além disso, é !atar lnnaclomí.rio, ninguem discute isso. Ora, se Vossa Excelência verificar que os últimos aumentos rora.m da.dos com
uma liberalidade extrema, hã de concordar que o Governo Federal não está, absolutamente, concorrendo para nenhuma Politica
de arrocho, ou o esmagamento salarial; pelo contráL:"io, cst:i aceitando composições, além do reajustamento salarial c da produtividade, desde que esse aumento ou majoração não seja repassado aos custos. O segundo rato que me parece importante salientar,
nobre Senador, é que o Governo, através do pronunciamento do
eminente Presidente da República, dirigiu-se a todos os segmentos da sociedade brasileira, de maneira isenta, sereno. e de manetra lmparctnl. FC-lo, com a mesma energia, quando !alou aos
empresãrlos, quando !alou aos bnnquc!ros, c o lez, quase como
um aconselhamento, qunndo se dirigiu nos trabalhadores do Brasil. A conduta cquanime, tolerante do Governo Federal, do Governo do eminente Presidente João Baptista Figueiredo está estampada no rato de que greve, Inclusive, em serviços públicos, em atlvldndes essenciais, proibidas pelo art. 162 d~ Constituição Federal,
não estão sendo estancadas com mi't.o-de-rerro, mns com o dlâ:logo, com a composlção, com a conclllnçüo que dia. a dln está sendo tentada cm todo este Pais.
O SR. ORESTES QUtRCIA IMDB - SPJ Isso fica só para n rctôrlca, n nçiío é outra.

Isto

c retórica;

O Sr. ,\loysio Chaves !ARENA - PAI - O Governo tento a
rcconc11Jnção através de todos os seus cnnnts adequados, no Distrito Federai, cm São Paulo, c outros Estndos da Federação. De
sorte que o discurso do eminente Presidente dn República não
pode, absolutamente, ser inquinado de um tratamento tolerante
pnrn com os cmprcsârlos ...
O Slt. ORESTES QUI\RCIA IMDB - SPJ - Basta ler o discurso!
O Sr. 1\loyslo Chaves (ARENA- PA) - ... c intolerante para
com os trnbnlhndorcs, De sorte que rclto este reparo, creio que
V. Ex. 1 ~ J1ó., no seu discurso, de fnzer justiça ao cllmn que se- criou
no Brasil, parn um pcrtcito relnctonnmento entre empregados c
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cmp1·cgndorcs, buscando nilo só essa conclllaçfw, como, também,
uma rcformulnç:io geral dn lc!;islnção cm vl!tor, já Iniciada pelo
Governo com o nntcprojcto da nova Con~olldaç:lo das Leis do
Trabalho.
O SR. OI!ESTES QUÉRCIA IMDB - SPr -Ao t!nnl do meu
discurso vou rctcrlr-mr no n.pelo dos lideres sindicais que ontem
estiveram nqul em Brnsilin, no sentido de- que fosse suspensa n
Intervenção nos slndlcntos do ABC, c no Slndlcnto dos Professores de Brasilla. Ai. então, vnmos vcriflcnr se o Governo realmente
C sensível como V. Ex." afirma.
Sr. Presidente, nos dias ntunls n situação do n.ssalnrlndo é deplorável. A reaUctnde Incontestável e incontestada, apesar dos
constantes debates nns duas Cnsns do Congresso, é que os assnlnrindos vêm sofrendo uma expropriação constante dos seus salários, principalmente de 1964 para cli., quando !oram inaugurados os Governos ditos Revoluclonó.rlos.
Um dado, que não precisa levar cm conta os argumentos, os
discursos, n retórica, do Departamento Interslndlcnl de Estatistlca e Estudos Sócio-Econômlcos C rundnmcntal para quem quiser
compreender a realidade social do nosso Pais: estudos !citas pelo
DIEESE indicam que um trabalhador, cm 1959, gastava sessenta
e cinco horas e cinco minutos para adquirir a ração essencial mínima, de!lnlda por lei, e cxatnmcntc cento e trinta e sete horas c
trinta c sete minutos parn obter a mesma ração, cm 1978. Entre
1965 e 1974, auge do milagre, a evolução desse quadro não foi menos gritante; em 1965, o trabalhador brasileiro. para adquirir essa
ração essencial mínima, dc!lnlda por lei, devia trabalhar oitenta
e oito horas; em 1974, o trabalhador Unha que trabalhar cento
e sessenta e três horas e trinta c dois minutos, o dobro de harns
de trabalho, para pagar a mesma ração minlma, dc!lnlda por lei.
Essa comprovação, evidentemente, coloca abaixo qualquer ractocinio, qualquer tentativa de Induzir à. retórica. para justificar o
lnjustlflctivcl, porque essa C a realidade. Ê umn comprovação da
qual ninguém pode escapar; o trabalhador brnstleiro, principalmente depois de 1964, tem sido constantemente expropriado do
seu salário, seja ele servidor público, sejn ele opcrát'io, todos os
trabalhadores e assalariados sofrem a partir de 1964 até esta data.
O Sr. José Lins !ARENA - CEI - Pcrmlte~me V. Ex. 8 um
aparte'!
O SR. ORESTES QUtRClA IMDB- SPI- Com todo o prnzer.
O Sr. José Llns IARENA -CEI -Nobre Senndor Orestes Quércia, temos discutido muito neste plenli.rlo o problema dos salários.
Não tenho dúvida de que uma das necessidades mais legitimas do
nosso processo de desenvolvimento est:i. nn busca de uma melhor
distribuição da renda nacional. Não hà dúvida quanto a Isso; essa
é uma aspiração já hoje Incorporada à politica do Governo. Neste
mesmo plenli.rlo, todavia, levanta-se, vez por outra, o problema
do nchatnmcnto de salários, sob uma ética que possivelmente não
condiz com a realidade nu.clonal. V. Ex.n, como eu, tem elementos
para nnnllsnr a questão com mais discernimento. Senão vejamos:
cm 1964, portanto, no ano Inicial deste Governo, havia no Pais 20
m1Jhões de assalariados, enquanto temos hoje cerca de 36 milhões.
O total de snlli.rlos pagos cresceu aproximadamente com o Pm, Isto
é, cerco. de 200%. Ora, o número de trabalhadores, não cresceu
tanto quanto o PIB nacional: seu crescimento tal apenas da ordem de 80'7r.
O Sr. llenrlque Santlllo IMDB - 001 - Concentrou-se!
O Sr. Josê Lins (ARENA - CEl - Houve alguma concentra~
ção de rendo.. Não tenho dúvida.. Mas o que se discute no mo~
menta não é concentração de renda, é achatamento de salli.rlos:
são dois problemas diferentes.
O SR. ORESTES QUti!CJA IMDB - SPI - Não, mns o nchntarnento é devido b. concentração.
O Sr. José Lins I ARENA - CEI -Se V. Ex.' me permite, o
meu objctlvo não é tirar o brilho do seu discurso, nem tam~
pouco ...
O SR. ORESTES QUtRCIA. IMDB - SPI -Não existe!
O Sr. José Llns (ARENA - CEI - Existe demnls, nobre Senador. Meu objctlvo não é negar o. ansiedade nacional, jó. incorporndn il.s esperançM do próprio Governo, de distribuir melhor n
renda. Um pouco de justiça no que estó. acontecendo à. nos:m rcn ..
lldnde é, porém, multo importante. Representamos, de certo modo, o pensamento nacional, Ora, se o povo brasileiro é mal lntormndo, isso não é bom para a Nação. li: bom esclarecer os ta tos.
O número de nossos nssnlnrlados cresceu 80%; o total de saló.rios
pagos subiu pelo menos 200%. Houve certo achatamento relatt~
vo de snl,lirlos, cm determinados pcriodos após 64.
Houve também alguma concentraç1i0 de renda, mas não nn
rncsmn cscnln. do aumento do pagamento dos salários. A comparnção seria de 200% par alguns pontos por cento. 1!: Importante
ter esses nUmeres cm mente. Por outro ludo, V. Ex.•• sabe, e to~
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.sabemos, que o:; assalarlndos que estão pleiteando aumento, por exemplo, no caso da r;:rcve dos metalÚfl{lcos de Süo P;lUIO,
são assalariados que ganham, seJ.:Undo o próprio acordo, vencl:lHmtos multo altos. Segundo se sabe, os que ganhavam até 3.5 salários minimos passaram para 5,5; os de 5,5 pnrn 7,5 c as que ga~
nhavam 10 pa&.•mram para. 12,5. V. Ex. 11 vê que n realidade não e
tão nc~ra quanto alguns pintam, embora. Apcsn disso é claro que
somos parttdli.rios de umn humanização cndn vez mais nmpln do
desenvolvimento nacional. Multo obrigado a V. Ex.•\,
O Slt. ORESTES QUÉRCI,\ IMDB- SPI -Agradeço o npnr·
te de V. Ex.1L c lembraria o que o nobre Senador Henrique Santlllo
disse: que esse crescimento cconômlco roi concentrado nas mãos
de uma minoria e, em razão disso, os números dados por V. Ex.•
podem parecer, à primeira vista, que os trabalhadores !oram benetlcla.dos,
O Sr. José Lins !ARENA - CEl - Podem parecer, não, nobre Senador. Ê a realidade.
o Slt. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fnzcnao soar a campainha, - Informo que o tempo de V. Ex.n. esta cs~otndo c V. Ex.•
nã.o pode 1Jerml ti r mais apartes,
O Sll. ORESTES QUI':IICIA IMDB - SPI - Sr . .Presidente.
quero encerrar o meu pronunciamento razendo um apelo ao Go·
verno, no sentido de que nLlO pl·cstc tanta coln.bornçã.o à. lnscn~
:,lbllldade do Sr. Paulo Malur. cm Süo Paulo, no tratamento doi.
wrvldorcs Públicos, dos professores, dos nssnlnrlados empregados
do Governo, no sentido de que tenha uma sensibilidade malar, dr
acordo com aquilo que n retórica. dos dlscur.!.OS o!lclnis demonstra,
para com as relvlndlcnções dos trabalhadores deste Pais.
Eu dizia no Inicio deste meu despretensioso pronunciamento.
Sr. Presidente, que o Interesse da ação está. naquilo que se faz e
não naquilo que se diz. Os nobres Srs. Senadores Aloyslo Chaves
e Jose Lln.s apnrtcarnm afirmando-me que o Governo é sensível
ao drnmn da população brasileira no drama dns relvindicnçõcs
salariais. Então, se é realidade eu gostaria que o Governo aten·
desse aos apelos, num esforço de coerência entre o que o Governo
fala c o que o Governo taz: que o Governo fizesse este esforço,
no sentido de atender nos líderes sindicais que, ontem, estiveram
aqui cm Brasilla apelando - depois de uma decisão levantada
numa reunião cm Belo Horizonte - no Sr. Presidente da Repú·
blica, para que Sua Exceléncin suspenda a intervenção nos Sindicatos do ABC c no Sindicato dos Professores de Brnsilla.
O documento encaminhado ao Sr. Ministro do Trabalho sn·
llentn:
Belo Horizonte, O de maio de !D79
Il.mo Sr.
Dr. MurUo Macedo
Ministro de Estndo do Trabnlho
Brasilln - DF.
Senhor Ministro:
Reunidos em Belo Horizonte no último sã.budo para uma
reflexão sobre os rumas da vida nacional, cspcci!lcnmente
no que diz respeito nos trabalhadores, as entidades sindicais que este .subscrevem decidiram manifestar sua
apreensão diante da escalada de violência que se levanto.
contra as mais legitimas reivindicações das classes n.ssalnrlndM.
Na verdade, a Intervenção nos sindicatos de trabalhadores metalúrgicos do ABC e no Sindicato dos Professores
do Distrito Federal velo comprovar, mais uma vez, que a
questão social em nossa Pli.trla continua sendo tratada
como caso de polícia. ~ realmente constrangedor constatar que se tenha usado o arbitrio da anacrôntca CL1'
para condenar no sllênclo ns vozes que expressam as an·
gústlas c as preocupações dos trabalhadores. Quando todos esperavam que a abertura politica se traduzisse por
e!ctivns medidas de proteção aos verdadeiros construto~
res da riqueza nacional - os trabalhadores - vcrl!lcn~
mos - por nada se modificou. Pelo contrli.rlo, ns reformas
consubstanclo.dn.s na Emenda. n. 0 11 apenas consoltdnram
dispositivos de cxceçiio contra os interesses populares o.
soberania nnclonal,
E, mais adiante, diz o Memorial encaminhado pelos lideres
slndlcnls no Sr. Ministro do Trabnlho:
..A lntervençiio nos sindicatos e a deposição das dlrctorlas legitimamente eleitas evidencia o propósito de mnn~
ter os movimentos trabalhistas sob permanente controle
estatal. Mais lnmcntó.vel ainda foi a tnsinuaç:üo do Sr.
Ministro do Trnbnlho, Dr. Murilo Macedo, de que o~ mo~
vlmentos grevistas L•starlnm sendo lnsu!lados por elementos subvcr.'llvos. Realmente, alguns poderosos c mar·
títeres a!{cntcs da subversão estilo por Lró.s desses movimentos, Esses agentes sf~o a tome, o salli.rlo uvlltlldo, o.
ralta de moradia, o nlto custo de vida, resultados Jncqui·
vos de uma politica económica que penaliza milhões de
do~ nu.~
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Nesta Casa que deveria ser de velhos, a mocidade arrombou
em favor de minorias prlvlle~ladas por um
c desumano. Estão ai os estudas
a.'i portas, tomou conta do plenário c das comissões. Na legisla~
do OIEESE, provando que o::; trabalhadores for~m lesa·
tura pu..ssada, a média da Idade na Cámara dos Deputad9s era
dos cm mais de 700 bllhõr..'l ele eruzciro!i, nos último.<; 15 de 60 anos, a do Senado 45. Essa juventude afoita, entuslastlca,
anos, cm razão dessa fami~críldn política ele arrocho saapaixonada, trouxe nova vivacidade aos trabnlhos legislativos,
larial.
Content:~.mownos, os Idosos, com a amó.vcl a!lrmação de que
Desse jeito, a violência praticada contra os nossos com- somos mais experientes. Doce c ledo engano. O Brasil é dos moços. Todas as estatístkas proclamam Isso. Mas, por ser dos moças,
panheiros do ABC paulista c do Distrito Fedem! pressuni1o precisa ser contra os velhos. Afinal de contas envelhecer
põe que, à sombra dos Instrumentos de cxccçào enquistados na velha legislação corporativl:lta de 1043, tudo serâ não é pecado capital. tt dádiva de Deus, que nem todas merecem.
f! os jovens de hoje serão os velhos de amanhã.
feito para Impedir n participação dos trabalhadores na
discussão c defesa dos mal~ sagrados direitos humanos O Sr. Leite Chaves IMDB - PRl - Permite V. Ex." um
o direito ao trabalho, o direito a um salário digno, o aparte?
direito il casa própria, o direito de alimentar a ramiUa,
O SR. ·NELSON CARNEIRO IMDB - RJi - Com multa
o direito il educação dos filhos, o direito, enfim, de usuhonra.
rrulr dos beneficias produzidos pelo seu próprio trabalho.
Nós cntcnd~mos que o levantamento da Intervenção com
O Sr. Leite Chaves lMDB - PRI - No último semestre do
o conseqüente retorno dos legitimas dirigentes no co- ano passado traduzi, aqui, uma reportagem do Time acerca do
mando dos sindicatos do ABC e do Distrito Federal será
comportamento do americano cm relação aos níveis de aposena malar prova de que se pretende, realmente, estender a tadoria. Eles a.s !oram elasteccndo, de tal sorte, que chegaram
mão num gesto de conc1Uação nacional. Pre~ar demo- ao ponto de eliminar a aposentadoria compulsória por Idade. A
cracia e usar do arbítrio para sufocar a voz dos trnba~
mesma coisa csti ocorrendo na União Soviética, referindo na~
lhadores é um contrasensa. Ê preciso restabelecer o cU- qucla tradução do momento. Ficou provado que, quando se apoma de confiança recíproca, através do verdadeiro dlâ- senta fica o homem sem objetlvo, morre mals cedo, c a vida se
logo essência mesma de uma sociedade pluralista, sem lhe torna uma amargura. AQUI no BrasU, sob o pretexto de se
o qUal o processo de abertura politica, que é o desejo estar concedendo oportunidade para as novos, lança-se a expede todos nós, não passará. de uma caricatura democrá~
riência n margem da vida. Não se cria oportunidade de emprego
tlca. Não podemos aceitar, passivamente, a permanente em razão da concentração da renda c muitas experiêncla.s estão
viciação dos nossos direitos, Queremos exercer o man- sendo marg:inallzn.das, a exemplo daquele melancólico discurso de
dato que recebemos com altivez, honradez, independênAlcides cunelro, de quem V. Ex.n tal testemunha na sua descia. E não haverá altivez, honradez e independência en- pedida, de alguns amigos aqui da Senado e do STM. Foi esta a
quanto o tacão do arbítrio mantiver esmagada a auto- sua manl!C!itação. "O meu registro de nascimento diz que tenho
nomia dos sindicatos do ABC e do Distrito Federal. O 70 anos, c as leis do meu Pais dizem que sou um inútil e que
povo brasileiro precisa saber que o capital sem trabalho não posso mais trJ.balhar". E seu stress foi tamanha que pouco
nn.da mal'> é que pnpel I'O.sgado. O trabalho, como dizia depol<; faleceu. O discurso de V. Ex.~ ó de extrema pertinência,
Llncoln, precede no capital, c de3tc não depende. O ca~
porque C sobretudo humano.
pita! não ê senão um fruto do trabalho, e não chegaria
O SR. NELSON CARNEIRO IMDB - P.JI - Multo obrigado
nunca a existir, se primeiro não existisse o trabalho. Es11
te é, portanto, superior ao capital, c merece consideração · n V. Ex.
multo mais elevada.
Sr. Presidente, continuo:
Nrts comemorações do 15.0 aniversário do movimento
O Estn.do concede prazo cxiguo, para o runcionârlo aposentamilitar que institui este regime opressivo, o Sr. General
do abandonar o Imóvel que ocupa, mesmo em Brasília. Muitos
João Baptista Figueiredo fez uma oração na qual dizia:
desse!! servidores que atingem aos 70 anos aqui chegaram cem os
"Senhor, fazei com que eu lhe assegure o direita ao pão,
plantadores da cidade, aqui viram trondejar a árvore da familla, e
ao chão, á voz, a justiça. Para que cu seja um bom bra- o pioneirismo os obrigou a deixar suas terras, suas casas, seus
sileiro aos olhos e ao julgamento desses meus Irmãos". amigos, para atender à convocação da nova capital. Nem se disPedimos llccnça, para dizer aos eventuais donos do potingue entre os que escolheram e os que foram trazidos contra a
der que o Brasil não é só esse pequeno e solitário mundo
vontade parn. o Planalto Central. São velhos, e bn.sta. O Estado
oficial do Planalto. O Brasll somo.s nós, homens e mucospe-os do lar, como bagaço de cana atirado fora. Sugou-lhes
lhcs da força do trabalho, com nossas diferenças, virns energias, e despreza-os. Enquanto o Legislativo busca um melo
tudes, deteltos, sofrimentos e esperanças.
àc conserv:i-los nn.s unidades residenciais onde envelhecera.m, o
Executivo
aponta-lhes, lntlexível, a porta da rua. E dá-lhes três
Nossa esperança é que hnja honestidade nas negociações
meses, noventa dias somente, para que abandonem a cidade, já
e que seja restabelecida a autonomia dos sindicatos atingidos pelos atas de intervenção. E estamos slnceramcn te que não hó. casas para alugar e dinheiro não têm para adquirir
as que acaso estejam b. venda. Para vir, receberam ajudas de custo
convictos de que esse seril. o primeiro c verdadeiro passo
e promessas sedutorn.s. Para partir, nada, além dos trastes nas
no rumo da tão sonhada rcdemocratizaçfl.o nacional.
costas, antes que o meirinho os atire na sarjeta, Este é um traço
'I'UDO pela liberdade e autonomia sindical.''
cruel na velhice. E, cm alguns casos, até na mela Idade, pelo dew
Também, Sr. Presidente, o MDB conta, aqui, no Conl!rcs.so
creto equiparada· à compulsória dos velhos.
Nacional com uma Comissão de Estudos para a reformulaçao da
o Sr, Aloysio Chaves IARENA - PA.l - Permite V. Ex.fL um
Legislação Sindical e Trabalhista; nós Integramos essa Comissão. E, num gesto de boa vontade, apregoado pelos Srs. Senadoaparte?
t·es Aloyslo Chaves c José Llns, a AF.ENA poderia aprovar um
O SR. SELSOS CAI\NEIRO IMDB- RJ.l- Com multa honra.
projeto do nobre Deputado Edgard Amorim, apresentado em noO Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PAl -Nobre Senador, ouço
me dessa Comissão que revoga as alíneas "a" do art. 514, "c" do
v. Ex.", neste Plenil.rlo e nn..s Comissões, sempre com multo enlevo.
art. 516 da CLT e.' também, os arts. 528, 530, 553, 554 c 555, da
CLT, que atende â suspensüo da lntervcn~ilo do.s Sindicatos c o
O SR. NELSOS CARNEffiO IMDB- RJ. Fora do mlcrotonc.l
retomo através de uma anistia para os hderrs sindicais afnstaMulto obrigado.
da.s.
o Sr. Aloy:do Chavt~s IARENA-PAl-O discurso que V. Ex."
O Governo está com a palavra~ poder:i. demonstrar, através
profere ê perfeito na rorma: npenas quanto ao conteúdo, cu me
de atas reais c crctlvos, que nqullo que ele fala e realmente
permHlrln, data vcnia, - como se diz, colocando-se data vcnla na
aquilo que ele pensa fazer. fMutto bem! Palmn.s.l
!rentt•, pode-se dizer tudo depois, - divergir cm parte da conO SR. PRESIDENTE tNllo Coelhol -- Concedo a pnln.vra ao
cPituaçüo que V. Ex.n faz. Concordo inteiramente com o eml~
nentc Senador, recordando-me de um conceito de Pnulo de Monnobre Senador Nelson Carneiro.
tcgazn, que n velhice nilo é umn rase da vida do homem, é um
O SU. NELSON CAltNI·:IItO 1MDB -- RJ. Pronuncia o seestado da alma. Há jovens que são velhos c hô. velhos que são joi!:Uintc discurso.! - Sr. Preslclente, St·s. Senadores:
vens eternamente. V. Ex." está fazendo um pronunciamento que,
entretanto, conflito. com muitns proposições invnrlavclmcntc apre~
Hoje é o dia dos que nilO têm ~dias. Dos que silo obrigados a visentadas
pelo seu partido no Congresso, que consistem em reduzir
ver mais elos dlns q11e se foram do que dos dias que hão de vir. Dos
o limite de Idade para aposentadoria, quer na o.tlvldadc privndn,
que si10 compelidos a npcrtar o cinto quando aumenta, nn. ocloslctnquer no ~erviço públlco. As..•üm, quem cstó. marginalizando ns pes·
de lncle.scjada, a medldn da clnturn. Hoje e o dia elos velhos, que
~ons, nüo idosn.s, mns de idndc avnnçnda, niw é n. ARENA.
deles sflo ;tpenas os dia~, poucos ou muitos, que lhes restam. NilO
fazem ct'tlcnlos para um futuro distante, como os moços. O limite
O SR. NELSON CAitNElltO lhiDB - RJ) - V, Ex." encondr sua ambtçüo e o clllPl'c!~O da filha ou o na:iclm~nto elo n('to.
tra um conrllto, com n dcvldn vênia, onde nfto existe. O que susw
Podt>m nüo \'L'I' umu twm outru cotsn, mns o Estado nlnda ni1o
trnto é que o Estado é Impiedoso com aqueles que se npo!lentam.
os proibiu de sonh!ll'. Apenas de sDillHlr. E com Isso matam o tem
Com aqueles que silo obrigados n atustar~se do serviço público
po, enquanto o tempo nilo os mrlta.
com !ietentn nnos, pcln compulsórln. E dlzln cu que: "o Estado
capltall~mo
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concede prnzo cxi!{uo para o funclonãrlo aposentado abanrlonnr o
Imóvel". Sustentava cu n injustl~~n que representa o Estado dar
um prazo exíguo pnra que o runclonúrlo abandone o Imóvel. E
qucrln lembrar que o Executivo: "aponta-lhes lnflcxivcl a porta
da run e dó.-lhcs três meses; trés, c fcllzmcntc dO. três mc.sc.s porque somente um recente decreto do Senhor Presidente dn República
nummtou pnra três meses, porque antigamente ern um mês.
O Sr. Aloyslo Chaves I ARENA- ?Al - Mns, nobre Senador,
as nossas leis é que ln!iexivclmcntc mandam os servidores pnrrl
casa, a mulher nos 30 anos e os homens nas· 35 anos.
O SR. NELSON CARNEIRO IMDB - RJ 1 - Mos não mondam
despejar da casa.
·
O que eu sustento aqui é que o funcionário que velo pam
Brnsil!a, que aqui plantou a sua ramilla, que aqui viu crescerem
os :~cus ttlhos, casaram~se as suas tilhas, não pode ser enxotado
três meses depois apenas porque, cumprido o seu dever, depois
de longos anos de atividadc, .se aposentou.
t esse o objetlvo do meu discurso, não é razer aqui o elogio
dos 70 anos, nem o elogio dos 65 ou dos 30 anos, como limite de
aposentadoria.
Dizia eu: e dá-lhes três meses, 90 dias somente, para que
abandonem a cidade, já que não há casas para alugar e dinheiro
não têm para adquirir casas que estejam a venda.
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o limite de Idade para inscrlçáo em co.ncurso pUblico, para prov:nwnto de cnr~o na admlnl.struçüo do Distrito Federal, para o:;
funclon:irlo.s, nào só deste Distrito Federal, como de todo o Brnsll,
c.'n admlnistraç;=io diretn. c lndlreta. E ainda, este Senado, como
fez a Cúmnrn dos Deputado.s, a ununlmldadc, consa1~rou proposlçüo do Executivo que dlscipllnavn o plano de classltlcnçüo de cargos, dilatando para 50 unos o limite de idade para ingresso no
serviço público. Portanto, a politica do Governo tem sido no sentido do discurso de V. Ex.11 Mas, é óbvio que à mun~em sur~em
outros problemas, de natureza .social e não legal, qual seja, o destino das pessoas, que .se aposentando ou deixando de exercer mandatos ou cargo cm cornlssfto, devem, obvlnmente, desocupar Imóveis runclonnis. Nós nilo podemos ndotar outrn política, senão
fixar um praza para cumprir esta obrlgaçiio. Se i.sto renlmentc
causa um transtorno no âmbito do. tnmilla, nós não podemos necar, mn.s, também, não podemos contestar n política do Governo.
deste ou de qualquer outro que o suceda, no sentido de que esses
imóveis runclonals têm n sua utilização vinculada ao exercício de
mandatas ou de cargos de contiança do Governo, ou, sobretudo,
do exercício da função pública, enquanto nn ntlvldade. Portanto, a
politica do Governo tem sido, no sentido social, a mais consentânea possível com as Idéias que V, Ex."'. com acerto, tem esposado
neste Senado.

O SR. NELSON CARNEIRO IMDB- RJI -Agradeço a V, Ex.'
e quero dizer que V, Ex.n antecipa duas atlrmnções do meu discurso,
que no curso dessa oração V. Ex." verltlcariL que dela
Para vir, receberam ajuda de custo e promessas sedutoras,
consta.
para partir nada, além dos trastes nas costas, antes que o meirinho os atire na sarjeta.
Dizia eu, Sr. Presidente:
Este é o traço cruel na velhice, em alguns casos até na melaPouco 1mporta se os restos morta.is do !uncionárlo atra·
Idade, pelo decreto, equiparada à compulsória dos velhos,
vessnram ontem os portões do cemitério. Na vala comum do decreto
Ora, essa situação é tonto mais Injusta, Senador Aloyslo Cha- presidencial, contundem-se todos os velhos e suas ramilias. A ordem é abandonar qunsc às pressas o prédio, como se n viuvez e a
ves, quando ontem, na Comissão de Constituição c Justiça, c nqui
estão vários Integrantes daquele órgão técnico, aprovamos um . orfandade tossem doença contagiosa ou causassem vergonha. Para
Projeto de Lei, n.o 149, da Câmara dos Deputados, de Iniciativa 0 Estado todos são velhos, desprczlvels. E Isso agora, quando um
pouco de' misericórdia - ouça V. Ex.o. -subiu as escadas do Pado Senhor Presidente da Repúbllca, que autoriza o Governo do
lácio do Plunul to.
Território de Rondônia a vender os Imóveis residenciais de propriedade da União sob sua administração, situados na área urbaRealmente, o Sr. Presidente da República recentemente am·
na de Ouajar<I-Mir!m.
pllou o prazo de 30 dias para 00, o prazo do despejo, o prazo da
denúncia
vazia do tunclonário público. Então, digo eu, e tudo
E nu exposlçiio de motivos, dizia o Senhor Presidente da ReIsso agora, quando um pouco de misericórdia subiu as escadas
pública:
do Palácio do Planalto.
"Anteriormente, através du Lei n.O 6.083, de 10 de Julho
Mas esta é intellzmente a hora que se vive, que se cultiva,
de 1974. o G·overno do aludido Território tal autorizado
a proceder a venda de Imóveis residenciais de propriedade que se raz lei, As empresas techam os quadros nos malares de
trinta e c!nco anos, justo nos que têm vivência malar, necessidade
da Uniõ.o, sob sua admlnistrnçõ.o, localizados na área urbana da cidade de Porto Velho, dando preferência para maior, experiência maior. São velhos, e passem bem. Ou passem
mal, com os encargos !amlllares por que respondem.
aquisição nos servidores que neles residiam independentemente de prévia Ucltação.
Abriu~~c uma nesga de luz nos quadros do tunclonallsmo, res·
trlta n algumas ntlvldades, para os que cometem a temeridade de
Deseja agora o Governo do Terrltórlo Federal de Rondõ·
nla, idêntico benetlclo para os servidores residentes na querer trabalhar nos cinqüenta anos.
cidade de Guajarâ-Mlrlm, esclarecendo, no expediente en·
Vê, V. Ex.n, que estava escrito, e V. Ex.n se antecipou à mlnhn
caminhado a este Ministério, que a medida preconizada, oração.
além do seu elevado aspecto social, trará inúmeras vanAinda recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça,
tagens para a Administração Territorial.
- esse discurso tal escrito no flm da semana, portanto, retere-se
De rato, os Imóveis em causa constltuem pesado ânus para a um fato anterior e não registrarei a manltcstnçüo de ontem na
aquela Administração pois os aluguéis com eles arreca- Comissão de Constituição e Justiça - munl!estel-me pelo lndados a titulo de taxa de ocupação não compensam os constitucionaUdnde de um projeto que, na admissão de pessoal
~:;astos com a sua conservação, deixando ainda o Municíde contabilidade do Governo do Distrito Federal, exigia a Idade
pio de receber o Imposto predial e territorial que sobre de trinta e cinco anos, salvo para os que tossem funcionários do
eles Incide,
·
munlclplo, du administração dlreta ou lndlreta. A lei Impediu que
Par outro Indo os créditos e recursos oriundos das aliena· um protcssor, por motivo de idade, obtivesse a vaga que se destições seriam recolhidos ao Banco Nacional da Habitação naria a um concorrente menos apto, mas que exercesse qualquer
com a !lnaUdade de serem construidos novos Imóveis, na- cargo na ndmlnlstrnção local.
quele Território, destinados à venda o. servidores públlcos."
Na reunião de ontem, da Comissão de Constltulçiio e Justiça,
O que quero dizer é que o Governo, que rol sensivel à situação o voto de V. Ex.11 prevaleceu para que todos os tunclonários maiodesses tunclonárlos de Porto Velho e de Ouujarii-Mir!m, é lnsen- res, embora de trinta e cinco anos, pudessem concorrer a estas
slvel à situação daqueles que rundarnm, que construlram, que vagas de contabilidade do Governo do Distrito Federal.
plantaram u eldade de Brasllla, e daqui querem despejá-los, porMas ainda, com a devida vênia, votei vencido, porque acho
que cometeram o erro ao alcançar os 70 nnos para serem apoque se deveria abrir o ensejo a todos os brnsllelros, para que os
:sentados compulsoriamente.
mais aptos consegui&cm os lugares, c não apenas os que tossem
O Sr. Aloyslo Chaves !ARENA - PAI - Permite V. Ex.• um tunclonõ.rlos públicos.
aparte?
A Carta Constitucional proclama dever do Estado assistir à
O SR. NELSON CARNElRO IMDB- RJI- Com multa honra. velhice. Mas onde está essa asslstilnciu, Senhor Deus? A Previ. O Sr. Aloyslo Choves !ARENA - PAI - Agradeço n V. Ex.•, dência SocJal atinai assegurou, não !a.z multo tempo, a alguns
mais uma vez, a generosidade com que permite a minha Interven- idosos, c nua a todos, metade do nalá.rlo mlnlmo. A cxpllcaçü.o de
que "antes pouco do que nada" não convence, Se o Estado recoção no seu discurso.
nhece que o minima que um cidadão necessita para viver com
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJI - Só mo honro u s1m tamilln, multiplicando os centavos coma outrora o Senhor mullntcrvcnçúo de V, Ex.~.
tiplicou os peixes, é determinada qn::mtla, como dnr·lhc o que
bastante apenas pnrn quinze dias? E onde buscar o püo
O Sr. Aloy•lo Chaves !ARENA -PAI - Multo obrigado, mns julga
cu quero, complementando a bclisslma exposlçüo que V. Ex.n está para os outros?
fazendo, dizer ,que nindn ontem a mesma ComlssUo, com o no::;.so
Nfw é só. V~ltemotl il. nposentadorin, que nilo constitui rccovoto, c acolhendo nosso pnrt-cer de Relator dn matéria, dilatou
nhQclmcnto do hstado pelos serviço~ pl't!sladat:l, mns punlçüo p:Lra
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n func!on:·Lr!o que envelheceu trabalhando. Ai está o Plano dt•
C\:1.-.sH!c:u;rLo de Car~o:;, (}UI~, se nüo representa prova de maldade.
vale a.o nwnos como atestado de Incompetência. Corno jul~ú-lo?

Quem percorreu todos os degraus e atlnr~lu ao úplce da escacla.
burocrâtlca pas:-:n, na aposentadoria, ao ponto de partida, à. classe
Inicial. Ê ainda um traço do desinteresse, quase diria do ódio do
Estado, contra quem envelhece, servindo-o.
Somas ou não somos um Pais de moços? Porque os velhos se
deixaram envelhecer, porque não saíram do caminho dos moços?
Jó. que siio culpados por terem vivido, c por terem trabalhado at6
à. cornpuhória, que arquem com as conseqüências de seu desvairo!
Sotrnm c calem.
Proposta de emenda constitucional de minha Iniciativa, pondo
fim às constantes Injustiças impostas aos que se aposentam, breve
será. examinada pelo congresso Nacional. Que sorte a espera?
Queiram os céus que sejam acordes de alegria os de jovens e gárrula passarinhada do Senado Federal, para que a escutem os
mais velhos, que, se os resultados eleitorais de 1!178 não mudaram
os índices, compõem a Cô.mara das Deputados.
Qual de nós, Sr. Presidente, não tem as gavetas cheias de
desespero contra essa situação Injusta, já que o brado dos protestos e as l:i.grimas da preterição secaram de há. multo nos
lábios c nos olhos dos perseguidos pelo Estado?
Ainda não é tudo, Srs. Senadores. As pensionistas ai estão
brandindo os contracheques de suas modestíssimas pensões, com
que se JOga mais punhados de fel nas feridas abertas pela morte do companheiro ou do pai. São, cm muitos casos, humllhantes
espórtulas, como a daquela velha professoro. que exibiu, pela televisão, os sessenta. centavos de sua aposentndoria.
Enquanto Isso, há uma febre de "áreas de lazer". !!ada cidade
se orgulha de novas praças, onde nos bancos de pedra os velhos também se permite aos velhos - possam ver o Sol e a alegria das
crianças, até que de tais sítios sejam despejados pelos que cultuam a mocidade, somente a mocidade,
O Sr, Murllo Badaró !ARENA- MGI - Permite V. Ex.• um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -Com muita honra.

O Sr. Murilo Badaró !ARENA - MGI - ~ para, em nome
da Maioria, solidarizar-me com o discurso de V. Ex.o., de grande
oportunidade, de grande beleza, numa época em que a toada dos
tempos novos quase nos faz esquecer a grande contribuição dos
velhos ao progresso do mundo. Recordaria, apenas alguns importantes: GOethe, escreveu O Fausto Já septuo.genó.rlo; Verdi compôs
a sua obra-prima, o Falstarr, já octogenário; Adenauer, octogenário, recuperou a Alemanha. E, assfm, pelo mundo afora, são
velhices maravilhosas enriquecendo o património universal. Está
V. Ex." de parabéns pelo tema que aborda com a sua reconhecida
competência e espírito público. A solidariedade da Maioria.
O SR. NELSON CARNEIRO !MDB- RJl -Muito

obri~ado

a

V. Ex.n, que me honra multo com o aparte com que me distingue,

Mas, já que V. Ex." se referiu a alguns nomes, pediria licença para
juntar mais um, aquele que salvou o Mundo depois dos 80 anos:
Ohurchill.
Bom seria que, no lado dessas "áreas de lazer", que tanto
bem fo.zem nos Idosos, se construíssem "áreas de viver", que prolongasse a Ilusão de vida dos que a Estado considera mortos, já
que deles tanto se descuida.
O Sr. ~loysio Chaves IARENA- PAI -Permite V. Ex.• acrescentar um pensamento apenas, não uma objeção?

O SR. NELSON C~RNEIRO IMDB - RJl -Com muita honra.
V. Ex." sempre honra-me com a sua Intervenção.'
O Sr. Aloyslo.Chaves !ARENA- PAI -Os romanos diziam
scnecto5 cst morbus, a. velhice é uma. doença, mo.s quando a pessoa alcança. idnde o.vançndn lúcido, perfeito, integro nas suas
to.culdo.des c útil no Pais, como V. Ex.n., a velhice não é uma doença, mas uma grnçn de Deus,
O SR. NELSON CARNEIRO IMDB - RJI - Multo obri~ado a
V. Ex."', e multo distingue e comove n. intervenção com que V. Ex."'
me honra..
De tanto repeUr-sc Que somos um Pais de moços, como se
niio devêssemos ser também um Pais de velhos, se vai arraigando
nos poucos a mcntnlldndc de que a velhice C um estorvo, c as que
a ela chegnm, se recursos tém os parentes, devem ser intentados
cm clinlcns especlr~Itzadas, e, se nüo têm meios, precisam hnbltnr
os asilos de mendlcldndc. Hi\. como umn desafeição gencrn.llzndn,
uma ánsln desumana de ltvrnr-~c do pnl velho, dn mfle vclhn, do
tio velho, dn rnnclrlnhn. velha, o mnls ceda passivei, pnrn que os
moços possam viver m~lhor, c - parece mentira - "com a consclêncu tranqlilln".

--~~

;;·

N~CIONAI.

IS.,çào III

Sexta-feira 11

1G05

Depondo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre

a. Velhice, uma das dlretoras du Casa Siio Lulz, dns mais tradiclonai!'i do Rlo de Jnnc!ro, contava que era comum escassearem
a.s vlsltr'.s aos Internos iL proporção que os dia::; passavam, c numcro.'iOS parentes desapareciam dcfinltlvamente, sem deixar os
novas endereços onde poderiam .ser procurado:;.
Hoje, Sr. Presidente, é o Dia dos Velhos, que só tCm o privilégio de serem donos de todos os dias que vivem, um a um. Os
moços têm cm compensação todas os dias do futuro. Os velhas,
os dias do passado e cada dia que passa.
O Sr. José Lins r ARENA -CE) - Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO IMDB - RJ J - Ouço o nobre
Senndor José Llns.
O Sr. José Lins (ARENA- CEl -Nobre Senador Nelson Carneiro, estou ouvindo, com uma profunda. admiração, o ·discurso
de V. Ex."' Desejo emprestar meu apoio c minha solidariedade a
seu ponto de vista. Realmente .somos uma N~ão jovem e somos
também uma Nação de jovens. Por Isso sobrecarregamos terrivelmente as camadas mais idosas da nossa população. Todavia, o
nosso respeito pelos nossos pais e avós e o nossa sentimento do
solidariedade h:i de nos fazer levar cm grande conta a mensagem
de V. Ex.a Tenho absoluta certeza de que já começamos a fazer
algtlma coisa, nesse sentido. Metade do salário mínimo é um começo.
Que essa ajuda cresça para que esta Nação cada vez mais se humanize. Meus parabéns a V. Ex."
O SR. NELSON CARNEIRO tMDB- RJI -Muito obrigado a
V. Ex.a.
Concluo, Sr. Presidente.
A Nação está convocada para a campanha em prol do menor
carente. Deus a abençoara pelo que fizer pelos meninos de agora,
pelos que seriam os velhos de amanhã. Mas o Estado, para isso,
não precisa ser algoz do velho, do aposentado, do pensionista, do
sem trabalho. Há de chegar o dia cm que alguêm escute a prece
do.s mãos enrugadas e apague as pérolas de desencanto que rolam
de olhos cansados e aflitos. E Deus permita que esse dia não esteja
longe! !Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Mutilo Badaró I ARENA - MG l - Sr. PTesidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE !Nilo Coelho! - Concedo a palavra ao
Sr. Murilo Badaró, para uma breve comunicação.
O SR. MURILO BADARó IARENA MGl -Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,· um mal-entendido gerou, ontem, nlguma discussão em
plemirio, a propósito da visita do Ministro da Previdência Social
ao Estado do Mato Grosso. S. Ex." o Sr. Ministro fez chegar às
mãos do Senador Jarbas Passarinho uma carta, que passarei a
ler, para que as explicações tlquem constando dos Anais, e, de
forma detinltlva, sanado esse mal-entendido:
Brasília, lO de maio de 1979. GM/DF/C n.o 292
Ex.mo Sr.
Senador Jarbas Passarinho
DD. Líder do Governo no Senado Federal
Nesta
Meu Caro Lidcr do Governo:
Em data de ontem o Senador Gastão Müllcr fez um pro~
nunclamento a respeito de minha recente viagem ao Estado do Mato Grosso.
Face ao desejo permanente que tenho de manter o melhor
relacionamento com essa Casa, à qual IJertenço, envialhe, em anexo, o "programa" desta viagem, que realizei
num único dia a Culabá., Porto Velho. e Rlo Branco.
Emborn o esforço despendido na sexta-feira, dln 4 de
maio, pelo coordenador de Assuntos Parlnmentares, deSte Ministério, n fim de localizar os senhores Parlamentares; contando Inclusive com n colaboraçü.o da Lider do
Governo dn Càmarn Federal, De-putnda Nelson Mo.rcheznn,
só tal passivei que estivessem me acompnnho.ndo nesta
jornadn1 os Senhores Deputados Nosser de Almeida..- do
Acre, e Isaac Newton, de Rondônln.
·-··
Em Cuinbi\., nvlsndos por telefone, estnvnm aguardandome, dots pnrlnmentnrcs, Louremberg Rochn c JUlio Cnrnpos.
Cordinlmentc, - Jair de Ollveir;t Soares,
Em o que tinhn n dizer, Sr. Presidente. !Muito bemll
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José" Ouiomard - Evandro Cnrrclrn - Jos6 Sarney - Alberto
Sllvn. - A~enar Mnrln - Dlnn.rte Mnriz - Cunha Lima - Marcos Freire - Tcotôn!o Vllcln - Lourivnl Baptlstn - Dirceu Cardoso - Joüo Calmon - Moncyr Dnlln -- Amnral Peixoto - Ro-
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berto Snturnlno - Tancrí'do Neves - Franco Montara - L:'lzaro
Barboza - Gastf10 Miiller - Vicente Vuolo ·- Pedro Peclrosslan
- Saldanha Derzl - Evelil.slo Vieira -- Jaison Barreto -- Paulo
Brossard - Tarso Outra,
O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelhol -

E.'tú Cinda o hora do

Expediente.
Passa-se à.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votaçüo, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n. 0 14, de 1978 tn. 0 1.266/73, na Casa de orlg·cml, que dispõe sobre a sistematização da legislação cm vigor, na forma que indica, e dó. outras providências, tendo
PARECER, sob n. 0 262, de 1078, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
jurldlcidadc, c, no mérito, pela aprovação,
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Seeret:írlo.

t

lida

Maio de 1979

DIARIO DO CONGI\ESSO Ni\CJON,\1. iScç:\o III

o seguinte

REQUERIMENTO N." 138, DE 1979
Nos termos do art. 347, nUnca "c", do Regimento Interno,
requeiro destaque, pnrn rejeição, do o..rt. 4.0 do projeto.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1070. O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelhol -

1\lurilo Badaró.

Em votação o requerl-

mcnt~.

O Sr. Leite Chaves tMDB - PR. -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE !Nilo Coelho! -

Concedo a palavra no

nobre Senador Leite Chaves, para encaminhar a votação.
O SR. LEITE CIIAVES IMDB -

PR, -

Para encaminhar a

votação.> - Sr. Pres1dentc c Srs. Senadores, entendemos que cs·
te requerimento tenha sido feito pela Liderança, na sua sensibilidade, em atendimento ao nosso pronunciamento de ontem, um
pronunciamento à margem d~s Partidos, levando em consideração apenas os Interesses nacionais.
Ontem, em sustentação deste projeto, mostrãvn.mos a necessidade de sua aprovação para que o tumulto legal no País encontrasse uma solução,
A legislação brnslleira ainda hoje fnln. em nnvlos a vela e em
-escravos. O Código Comercial, que é de 1850, ainda em pleno vigor.
Hó. um verdadeiro tumulto legal neste País. Essa conflltáncla no mundo das leis está criando dificuldades enormes à própria sociedade. Ontem mesmo fizemos questão de observar o
caso de um advogado que velo do Paranó., que se socorreu do
PRODASEN, do nosso cérebro eletrõnlco, pnra ccrtl!lcar-se se
estava em vigor, ou não, o Decreto r.. 0 6.464, de 2-5-44, porque os
próprios Ministérios tinham opiniões divergentes ::.. respeito,
Sr. Presidente, outro !ato: multas dispositivos legais que
acham-se revogados em razão do que antigos dtsposltlvos voltaram a vtger por forçn de reprlstinaçii.o.
Sabe a Casa que umn lcl rcvocatórla, uma lei revogada restabelece a vigência du que revogou. Ocorrendo ts::oo quando novos
hábitos já se formaram, pode-se conceber a extensão do tumulto,
O conflito é grande, nõ.o só no setor Jm·Isdlclonal como no da
própria Administração.
Quando hoje o Llder da Mawria !ormuln estr. requerimento,
cm que esta manl!estn a sua lntl~nçfto dt· acolher o proj!'to, desde
que o art. 4.0 seja suprcsso, já tlnmo..o:;, Sr..?rcsit'entr ;LJc esta Cnsn,
pelo menos neste ponto, estú unindo o.s m·us pautas de vista e que
sun detl!rmlnn~ão é de fazer nlr;umu col.;a que torne menos JnsuportD.vel, menos conflttuosn e :~c~lOS onerante a npllcnçüo da
lei no Brnsll. !Multo bem!)
O SR, PRESIDENTE INllo Coelho! -

Em votação o requeri-

mento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. IPnusn.)
Aprovado. O nrt. 4.0 scró. retlrndo do projeto,
Em votnçüo o projeto, snlvo o art. 4.0
O Sr. Dirceu Cardoso rMDB - ES) - Peço a pnlnvra, Sr.
Presidente.
O Sft. t•n.ESIDENTI~ !Nilo Coeiho) - Para encaminhar u votação, concedo n palnvrn no nobre Senador Dirceu Cnrdo.so.
O Slt, DIIICEU Ci\ltoOSO <MDB -

votação. Sem revisão do orudor.l -

ES. Para encaminhar a

Sr. Presidente e Sr.'i. Sena-

dores, dt•sejo chamnr a atençüo do Senado Federal para o projeto
cuja tramltaç;lo hoje abóia na Ordem do Dia, 11: o ''que dispõe
sobre a sistematlzaçii'J da lcglslaçüo cm vl~or, na fOI'ma que lndica, r dá outras providências",
Quero crer, Sr. Presidente, salvo melhor juizo, que estamos
concedendo - o Congresso Nacional, cuja prccípua atlvldadc é
legislar, é elaborar leis, cuja atlvldndc lcglfcrantc está vazada
cumprldamcntc cm dinpositlvos da nossa Constltulçflo e do Regim·cnt:~ estamos delegando ao Poder Executivo formular n sllitcmatlzaç5.o da nossa legislação c, depois, remeter o projeto aqui
para o Senado.
Nós. Senado c Cãmara, o Congresso, na sua aUvldadc lcgl!crnntc, Sr. Presidente. deveria fazer - Isto, sim - a slstcmntlzação dessa lei. sem delegar ao Poder Executivo aquilo que é atlvldadc precipun desta Casa. Isso é uma ca)Jltis diminutio para o
nosso Congresso. Votarei contra isso!
Nós é que poderíamos fazer, Sr, Presidente, esse projeto, do
ordenamento jurídico da legislação brasllclra, a sua coditlcação,
a sun sistematização, c nós delegamos no Poder Executivo para
fazer Isso e, depois, remeter, sob a forma de projeto, no Congresso Nacional. Então, não queremos é trabalhar. Desculpe-me o nosso Lider, nós não queremos é trabalhar: é a capltis diminutlo;
é a confissão da nossa lnoperosldade.
Votarei contra; pode qualquer liderança conduzir para Isso,
mas cu votarei contra, Sr. Presidente! E com protesto! Chamo a
atenção dos ilustres Senadores da bancada da ARENA: ·:!stamos
delegando poderes ao Poder Executivo para fazer um trabalho que
nós é que deveríamos fazer. O Poder Legislativo é que deveria
fazer a sistematização, a codificação, a unificação das leis, Isto,
Clnalmente, o de que o projeto cogita,
Repito, Sr. Presidente, nós remetemos ao Poder Executivo para, depois, ele fazer a codlflcação e remeter o projeto no Lcgis~
latlvo. Nós estamos abdicando de direitos c deveres nossos, do
Poder Legislativo.

Assim, Sr. Presidente, votarei contra, c peço nos Ilustres Senadores que pensem bem, pois Isto é delegação de poderes, é uma
capitis diminutio nossa é a confissão da nossa lnoperosldadc;
cruzamos os braços, mandamos que o Poder Executivo faça a codificação e depois remeta ao Legislativo e, então, nós aprovamos
Isto, com um prazo de um mês, em regime de urgência, c não tcremos mais condições nem de apresentar emendas.
Sr. Presidente, o Senado, ou por desidla, ou por lnopcrosldn-

de, ou por acomodação - não sei que quallficnção possa dar às vezes deixa de discutir, deixa de ler esses avulsos e passam
aqui, Srs. Senadores, coisas "cabeludas" dentro deste Senado, que
aprovamos c depois é que vamos ver a enormidade do que tal
aprovado.
Assim, Sr, Presidente, chamo a atenção dos meus colegas.
Aqui hã consciências tranqüllas, c hó. consciências atormentadas,
também, mas apelo às consclênclns tranqüllas dn. Casa, Isto aqui
é a confissão da nossa lnopero~ldade.
Então, o poder Jcglferante do Congresso cessa lnapelavclmcnte. Isso é um despreparo para a Casa, Sr. Presidente, é a
confissão da nossa inutilidade. E hã ainda gastos que serão despendidos. Naturalmente, o Poder Executivo constituirá uma comissão, para sistematizar milhares de leis deste Pnis, para depois. daqui a dois nnos, remeter à Casa o código de leis do Pais,
n codificação, a slstcmntlzação, e teremos então um mês para
aprovar toda nque:a codificação que não quisemos ou não pudemos fazer. Isso será a confissão da nossa culpa e dn nossa lnut111dade, Dai por que, Sr. Presidente, votnrel contra esse pl'Ojeto, e
convoco ns consclênclns tranqütlns da Casa para. que pensem bem
nisso.
O Sr, Leite Chaves (MDB- PRl -Permite V. Ex.n um npnrtc?
O SR. l'RESIDF.NTE ILulz Vlnna) -

Em encamlnhnmento de

votação, o Regimento Interno nüo permite apartes. Se V. Ex.n
desejar falar em seguida, concederei n palnvrn depois do nobr~
Senador Nelson Carneiro, que pediu primeiro,
O SR, DIRCEU CARDOSO IMDB -

ESl -

Está multo utolto

o nosso nobre Lldcr: vamos ver o que ele tem n nos dizer, de novidade, sobre o projeto,
Assim, Sr. Presidente, é o apelo que caço nos llustres membros dns bancadas ela ARENA e do MDB. li:: a nossa confissão dcsculpem~me o termo descarada. Permltnm-me n expressüo,
dcscnrndn. Nós não queremos trabalhar; diante du enormidade
da mlssfio c da Inutilidade de nossos cs!orc:;os, nós nos confessamos lncnpnzcs de fazer n sintcsc ou n sistemntlznção desse trabalho de lcgl.slução; cntüo, o ExccuUvo que o fnçn. e o envie· para
nós; isso o que queremo~.
Sr. Presidente, h:'l enormidades que passam aqui Incólumes,
mn.s essa só pode passar com o meu protesto.

nJAitiO UO CONGitESSO !"JACIONAI. tSc:~~ão 111

Eram as razrJe:-,, Sr. Prt~stdenl.t!, qut'. em nome do bom senx:J
rc>J~allas de quE' se acha Investido o Pocl<~r Legislativo, façJ
um :lpcio ás conscl!!nclas da Casa, para que rej(•ltem f•s:;e pro~
jeto. tMulto bem! J
O Slt. PRJ~SIDEN'l'l~ tLuiz Viana. I - Conc<!do a p;1.Javra ao no~
brc Sr.nador Nelson Carneiro, para encaminhar n votação.
O SR. NELSON CMtNEIRO I MDB-RJ. P"rn. encaminhar a
votação. Sem revisão do orador. I - Sr. Presidente, Srs. ScmLdores:
E.stou certo de que a esta hora a bancada d[L ARENA já está
convcncicln dn Jnoculdndc do proJeto. O Presidente da Rcpúbllca
tl:m sempre poderes para fazer uma. colctánea de leis, uma cansa ..
Udnçào de leis c enviá-la no Congresso Nacional. Se .se retira o
art. 4. 0 , que d;\ um prazo ao Presidente da República, o projeto e
Inócuo, porque se dá a ele o que ele Jâ tem. O Presidente da Rc ..
púbUca tem competi:nclu.. concorrente com o Congresso Nacional,
para enviar qualquer proJeto de lei, portanto pode enviar, também,
uma con:wlldac:b.o de lei.'>. Não hri., portanto, ncce.sstdade de se
aprovar rsse projeto que, cm última an:'llise, representa - como
bem disse o Senador Dirceu Cardoso - uma capítis dimínutio para
r da.<;

esta Casa.

Confc!-isnmo.s que nüo temos recur:;os materiais para reunir
uma comlsxfw capaz de fazer umn. consolidação de leis do trabalho,
de leis pr~nais ou de leis civis; f~ntre~nmos r.ssn t:trcfn ao Exe~
cutlva, qm' .ló. pode fa?.l'r J:-;.<;fJ; agora. ml'smo ele estt1 enviando o.
Consolldaçfi.o da.s Lr!ls dn Trabalho, .">cm que haja c."'sa lf!i, sem
que ha.ia esse projeto.
De:-.:-;r modo, Sr. Pre.'>idcnte, vow.rel contra o proj~to p:::~r ser
Inócuo, por ser mais umíl lei dcsncc::-.':is:irb.. r ~tu\ to bem! J
O SR, PRESIDESTE rLulz VhtnaJ- Concedo :J pn.!avra ao no~
bn: Senador Lrlt~· Ch~vcs, para enc:1.minhar :l votaçfto.
O Slt. I.El'l'E Clli\VES IMDB -·-· PR. Pllr~ !!OC:tminhar a vol:l.C::'iO.l Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Admito ate que, com a supre::sfw do § 4. 0 , nós nos deparemos
com a inocuidade, ma:;; e precbo que SI~ faça a!~uma col.sa. nesse
sentido. Dir·se-la que aqui nós estaríamos n.parelhados com o
IPEAC ou outro úr~üo auxiliar para. fazermos es.c;e trabalho. Allãs,
coma o Senado vê, é umn questão aberta, pelo menos na nossa
bancada. Como o Senndo vê, t:tmbem, trn.tn·sQ de um projeto de
consolldat:5.o. Ê mais uma sistematização do que mesmo um estar~
ço de criatividade nesse setor.
Ninguém nega que estamos num tumulto leg:al naclonnl. O
r::xccuUvo, por uma série de razões, tem condições materiais para
ordenar esse serviço, porqu(! não é um serviço legtfcrante, e mais
um servico de coplln.ção. Ê dizer que quo.ls são as leis que estão cm
vigor l' qna!s n.s que não estão c dizer o qu:! vlgc nos sctorcs Civil,
Penal. Proce:.sual Penal, Trn.balhistn. c assim por diante.
Também não nos podemos ofender qumto a natureza. do projeto, porque ele é origin:'lrlo dn Cflmara dos Deputados. Estn.rcmos
colocando a Climn.ra numa poslçâo d::! lrresponso.bllictn.de se assim
agissem os. São as representantes do povo que estão preocupados
com essa situaç5.o. Eles também cstflo cientes de que temos possl~
bllidade de fazer esse serviço no Congresso. Entretanto. preferiram delegar essa funçüo material de copllação ao Executivo por
dispor de melhor condição de cumprimento.
8~1

que muitos Scn[Ldores se abespinham, como multas Depu~
lados, pele rato de termos q11e defender uma. determinada prerrogativa. Mns quero dizer [LOS Srs. Sl!na.dores - c tenho dito lsso
com constiLncln. nll:is com constrangimmto pnru mim e para o
Pais- que esta. Casa não tem poder nenhum. O único poder, Sr.
Presidente, QlW nós temos, nest[L Casa, ó o poder que vou exercer
ng:ora, se c.ssc projeto for wvog:a.do, que é o de Pt!dir verificação de
voto. O nosso trabalho, o melhor dos nossos esforços tem sido
considerado lnútll neste pl~nârio. Mo.strt!l, cm discurso anterior,
que de 916 projcto.s que aqui trnmit[Lrnm, no ano passado, foram
aprovados apenns 24, que entram na Cümam dos Deputados, n
exemplo dcstf> que, vindo da outra Cru;n, podcrâ cair aqui.
Sei que muitos sflo cientes de suas prerrog[LtJvns de Senador,
mas nntes de nos enxovalhar o rato de nflo termos poder nenhum,
o povo brasileiro é que precisa saber que o único Poder que rest[L
neste Pnis, que é o Lc~=:isl[Lt.iva, que é eleito por ele, não tem poder
nenhum. Rcvor,ndo o Al-5, pcrmo.necc de pé o art. 57 da ConsUtuiçüo que diz que esta Cn.sn não tem poder paro. legislar sobre
matéria. fln[Lncelra, sobre matéria riscai, sobre funcionário público, sobre nadn. E uma Cnsa de Inúteis, embora tenhamos nqul
os homens mais qunllflcndos do Pais: ex-Ministros, cx~Governndo
rcs, ex·Deputndos, homens acostumados às lide.~ de encaminhar c
resolver os problcmn.s públicos. Entrcta.nto, cu aponto Inclusive o
cnso do Scnndor Nelson Cnrnciro. 'E: parlumentnr que tem apre~
.sentado Cl:'ntcnn.s de pl'ojetos, dos mnls Justos, c oportuno:;; e que
caem r~pctldnmcntc nestn. Casa.. Entretanto, qualquer inlclatl:.:.a
do EX('CUtivo, or!g:inllt·in !\s vezes dn cabeça d~ um R'n.roto, que
serve dedlcud:uncntc n um Ministro, é nqul nprovnda ils corrrrln..~.

Isso é que fi a verdade. O Pais precisa. saber que o .<;eu Congrc.'-i:io,
que o Poder Le!rlslattvo nfi.o tem poder nenhum.
E coma nó::; sabemos que a sociedade nf10 pode continuar so~
!rendo ~.s malares fla~clos em decorrência de uma Jel conflltante,
e que nos concordamos com o Executivo que pelo menos consolide
es~a legislação brasileira, conflltante, Inócua c prejudicial. I MUlto
bem!J
o Slt. I,RESIDENTE tLulz Vlann.l -Não havr.ndo mais quem
queira usar da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. llelvídio Nunes !ARENA - Pil - Sr. Presidente, peço
a paln.vra para encaminhar n. votação,
O SR. PRESIDENTE cLuiz Viana I -Concedo a palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes.
O SR. IIELViDIO NUNES I ARENA - PI. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orndor.l -Sr. Pre.~ldente, Srs. Senadores:
Apôs os discursos, hâ pouco proferidos neste plen:lrlo pelos
eminentes Senadores Dirceu Cardo~o e Nelson Carneiro, cu me
recordei de qu~, quando este projeto !ol di.<;cutldo nn. Comissão
de Constituição c Justiça, lcvnntel n preliminar da sua Inocuidade
e as minhas restrições não figuram no parecer distribuído a todos,
porque, infelizmente, o Regimento nüo nos p~rmltc votar com restrições as materias que são examinadas apenJs sob os aspl•Ctos da
constltucionahdaclc c da lnjuridlcidadc.
Tenho pat·a mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que as dU~
vidas, nté hú pouco existente::i, sobre a oportunidade ou inoportu·
nldadc desta mJ.terla, já !oram dls.slpnda.s. ~a.s. se elas sub:;btl~
ram por algum tempo, tenho Impressão de que o Senador Nelson
Carneiro, ainda que lndín·tamcnte, tem respon.snbilidade por eln.s.
E que o autor deste projeto é o Deputado Rubem Medina.. do Estado do Rto de Janeiro, que, no ano tr:msato, acomp:mhou e coadjuvou S. E:x.'1, quando se tratava nesta. Casa, da. votação da emenda
~stn.belecendo o divórcio no País.
De outrn pa.rtc, Sr. Presidente, Srs. Senndores, o autor do parecer oferecido à. Comi!isão de Constituição I! Justiça. t! o eminente
Senador Cunha Lima, pessoa também a quem nós rendemos, par·
Ucular e publicamente, o preito da nossa rna.ls irrcstrlta home·
na.g:em.
Além disso, Sr. Presidente, esta proposição, além da. sua. i no·
cuídnde, guarda, disfarçada, uma delegação de poderes e elo. não é
necessârla .s~ aprov[Lda, par[L que essa. slstcmatlza.ção da floresta
de leis que ex.lste no Pais, seja feita, porque, há mais de doi.:. anos,
o Governo anunciou que estava tmbalh:l!ldO, que estava cuidando
dessa sistematização. No momento de abertura, no momento cm
que prerrogativas já foram devolvidas ao Poder Legislativo e que
outras dentro em breve, por certo, serão, não e conveniente que
essa delegação disfarçada. c sem o art. 4:.0 ~Inócua- seja apro~
vu.dn, nesta Cnsn.
Dai porque, Sr. Pr-esidente c Srs. Senadores, o meu voto pessoal é pela rejeição da matéria. !Multo bem!)
O Sr. Lenolr Varg-as !ARENA- SC) -Sr. Presidente, péço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE ILulz Vln.nal - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lenolr Vargns, para encaminhar a v9ta.ção.
O SR. LENOIIt VARGAS IARENA - SC. Paro. cncamlnll,r a
votnção. Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Não desejava Interferir nn mntérla em debate: mas como par·
Uclpci da Comissão de Constituição e Justiça e como o nobre Senador Dirceu Cardoso colocou quase que ern termos passionn.Js o
objeto da proposição, e o nobre Senador Leite Chaves procurou
transbordar os objettvos da. proposição e, de ccrtn forma, estabe~
leccr confrontos de natureza politlco·partld:lria., pnreccu~mc oporturno que acrescentasse alguma colso. ao que tal mencionado pelo
nobre Senador Helvldio Nunes.
Esta é uma proposição que na.sceu, cresceu, andou e chegou a
cst[L Casa pelas âguns cmedeblstn.s. O autor é o nobre Deputado
Rubem Medina, que viu a proposição aprovnd[L na Càma.rn do..o:;
Deputados. O Relator, no Senndo, é o nobre Senador Cunha Um [L,
cujo parecer é o único a.nexado nos avulsos. O nobre Relator nf\0
o npreclou npcnn.s no que rerere n pnrt-e dn constitucionnlldad.e e
jurldlcldade mns, apreciou-o, também, quonto no mérito.
Diz o parecer o seguinte:
"No mérito, ê de rcss:1lt:1r-sc n oportunldnde c o profundo
alcance da proposlçflo, que defere no Poder Ex:ecutlvo,
utrnves do Ministério da Justiça, n elabornção de coletft~
nea.s lc~lslativas que possibilitem n codlrlcaçflO ou canso ..
lidação dns leis cspnrsns, facilitando-se, assim, n ftlctl
identlficaçüo c o mnnuselo dlls normas legnis que regem
o nosso unlven;o jurídico."

...
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Portanto, o MDB apreciou o mérito, recomendou o mérito c a
revolta do nobre Senador Dirceu Cardoso C o que mais me sur~
prccndeu, porque S. Ex.n estava na Comlssíio de Constltulc:;üo c
Justiça c deu o seu Integral apelamento a essa proposlc:ão, na hora
em que ela deveria ter sido abortada. O nobre Senador Nelson carneiro nüo estava p1·escntc, mas, percebeu, com a sua longa experiCncla c com a sua acuidade excepcional, a gafe lc~lslatlva que
estava cometendo o seu Pal'tldo por Inteiro, porque estava nbrlndc
m;io de prerro~atlvas que seriam aquelas do Legislativo para, numn
poslçilo dP acomodação, cntrcp.ó-las à eficiência do Poder Executivo.
Assim, Sr. Presidente, tambCm ent~ndo que. aprovada pela
Ca~a. com o apoio da bnncnda cmcdeblstn, o destaque para aprcclacfto cm separado do art. 4. 0 , pela rejeição, como foi pt•dldo pela
ARENA, evidentemente o projeto ficou .sem nenhum sentido. E.
por Isso, esses esclarecimentos rara justificar a maneira como
votl!i na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. l'RESIDENTE ILulz Viana l - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham.
1Pausa. l

Rejellado.
O Sr. Leite Chaves IMDB verificação de votação.

PRI -

Sr. Presidente, requeiro

O sn. PRESIDENTE ILulz VJana1- Vai ser procedida a ver!~
ficnção solicitada pelo nobre Senador Leite Chaves.
Nos termos regimentais, a PresidCncia suspende a sessão pelo
tempo regimental a isso destinado e fará acionar as campainhas,
pnrn que os Srs. Senadores se desloquem dos seus gabinetes, se
assim o entenderem, para o plenário.
Estó suspensa a sessão.
Suspen.m âs 16 horas e 10 minutos, a sessão
eis 16 hora.<: e 15 minutos.

e reaberta

O SR. PUESIDENTE t Luiz Viana 1 - Está reaberta a sessão.
Vai-se proceder à verificação requertda, que será feita pelo processo de votação eletrônlca. Os Srs. Lideres votarão cm primeiro
lugar, votando em seguida os Srs. Senadores. rPausa. 1
Procede-se à votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Nilo Coelho
Passos Porto
Adalberto Sena
Leite Chaves
VOTAM "NAO" OS SRS. SEN,lDORES:

ARENA
J;ubas Passarinho
Adcrbnl Jurema
Affonso Camnrgo
Alberto Silva
Almlr Plnlo
Aloysio Chaves
Amaral Furlan
Amon de Mello
Dinarte Mariz
Gabriel Hermes
Gastão Müller
Helvidlo Nunes
Henrique de La Rocque
João Cnlmon
Jorge Kalume
José Guiomard
José Llns
José Sarney
Jutnhy Magalhães
Lenoir Vnrgas
Lomanto JUntar
Lourlval Baptista
Moaeyr Dalla
MUI'ilO Badaró
Pedro Pedrossian
Raimundo Parente
Vicente Vuolo

MDB
Adalberto Sena
Dirceu Cardoso
Henrique Santlllo
Humberto Luccnn
Jaison Bnrrcto
Leite Chn ves
Nci:mn Carneiro
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ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
A~tHlOI'

Maria
Mauro Benevidt'l'i
Roberto Saturnino

O SH.

I•HESIDW~'fE I Luiz

Viana I

Votaram pcin aprovação

-

do projeto 5 Srs. Scnadorcl'i; pela rejclç:lo 34. Houve 3 abstcnçõe:>

O projeto cstú rejeitado, dnVl'ndo st•r remet.ldo ao Arquivo.
rdta a dcvldu comunicação à C:imara dos Dcputadol'i.

t. o seguinte o

projeto rejeitaria

l'UOJE'l'O UE J.EI UA CJ\:\li\RJ\ N.u H, UE 1!17K
(N. 11 l.:!GG-C/73, na Casa de origem)
11:1

Disruic l'itlbrc a sistematização da lc;;"islação cm vigor,
l'orma Qllt: indica, t• dá nutras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 Ê o Poder Executivo Incumbido de promover, por intermCdlo do Ministério da Justlca, a sistr.matlzaç:io da ieglsiaç;io
em vigor, providenciando, qunndo po:-;sivel, a elaboração de anteprojetas de codtncação, ou consolidação de leis esparsas, conforme
a natureza c a complexidade das matérlns, ou, se !ar o caso, a compilação, mediante a edição de coletúncas de leis, decretos e atos
normativos de autoridades c órgãos públicos.
Art. 2.0 Nas coletâneas legislativas, organizadas segundo o
repertório de cada matéria e acompanhadas dos competentes indices cronológico e alfabético-remissivo, proceder-se-:í. i.t atualização
dos textos, mediante o rcr,lstro das dcrrogac;ões havidas e a Indicação dos dispositivos revogados.
Art. 3. 0 A mntérla normativa codificada, consolidada, ou
compilada, somente serâ submetida à. alteração no próprio Poder
Legislativo, tornnnc.lo obrigatória a republicação integ:ro.J do texto
Já modificado.
Art. 4.0 Fica estabelecido o prazo de doze meses, contado a
partir da publicação da presente lei, para que o Poder Executivo
encaminhe ao Congresso Nacional os antcprojctos previstos na
art. 1.0 c providencie a eciicão das colctinens legislativas a que
alude o art. 2. 0
Art. 5. 0 O Poder Executivo baixar:í. as normas necessárias ti.
execução da presente lei.
Vi[~or

na d:1ta da sua publicaçflO

Art. 6. 0

Esta lei entrará em

Art. 7,0

Revogam-se as disposlçõe:; em contr:lrio.

O SR. l'ltESIDEN'l'E lLUiZ Viana! -Item:!:
Votação. em tumo Unico. elo Projeto de Lt!i da Câmara
n.n 15, de 1D7fl 1n.U :.!.530176. na Casa de or!~em1, que nlwra
o Plano Nacional de Vlac:i.o, incluindo trecho I'Odoviil.rlo na
BR-4~:17. c d:i outras provldêncw.s, tendo
PARECERES, sob n.•lll 75 e 76, de 1979, das Comissões:
-

de 'l'ran.s}wrtcs, Comunicaçiics c Obras I~ühlica~
1ouvldo o Minil'itCrlo dos Transportes!, contr:i.rio: P

-

de Jo'innnç;1s, ta vorú vcl.

Em votação o Jli'OJeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como
se acham. 1Pausa. l
Rcjcllado.
A mutCrla vai ao Arquivo, feita a devida comunicação :i. Cã·
mo.ra dos Deputados.

r.

o scytdntc o projeto rejeitado

PltOJI~'l'O

DE LEI DA CAMAit1\ N." 15,

DI~

1978

(N. 11 2.530·8175, nu Cnsn. de origeml
Altera o Plano Nacional de Vlnf,!áo, incluindo trecho
rodoviário ntl Rit-497, e d:l outrn:t providências,

O Congres:;o Nacional decreta:
Art. 1. 0 A llgaçüo rodovl:í.rln BR-497, constante da rclnção
descritiva das rodovias do Sistema Hodoviârio Federa.!, aprovada
pela Lei n.u 5.917, de 10 de setembro de Hl73 I Plano Nacional de
Vlnçãol, passa a ter os seguintes pontos de passn.~-:cm:
"BR-407 Uberlànclla-Cnmplna Verde-Uturama-Porío Alcncastro-Paranaibn-·Entronc. BR-000 - Rio Vel'tlc-Mn~
to Grosso IBR-1031,''
Art. 2. 0

Estn lei cntraní. cm

A1·t. 3.0

Rt•VDI-ntm-se as

vil~or

na data da sua publlcnçiw .

dl!ipo~lçóes

cm contrário.

!\talo de 1970

O Slt.
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J•lti~SIDJ~NTE

tLuiz VlanaJ -Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Càmara
n.u 66, de 1078 1 n. 0 1. 582/75, na Casa de origem 1. que altera
n rcdnção do art. 353 dn Consolldnçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de
1S43, tendo
PARECERES, sob n.o11 93 e 04, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela consti tuclonnUdade
e jurldicidade, e, no mérito, favorri.vel: e
- de Legislação Social, favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam premaneçam sentados
tPnusa.J
Aprovado.
A matéria vai a s:tnção.

t

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA

CA~ARA

N." 66, DE 197R

IN. 11 1.582-8/75, na Casa de origem)

Altera a redação do art. 353 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1. 0
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 353 da Consolldac;ão das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de l!H:3, passa
a vigorar com n seguinte rcdaçãa:
"Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste cnpituio, ressalvado o exercício de profissões reservadas
aos brasileiros natos ou aos brasileiros cm geral. os estrangeiros que, residindo no País hâ. mais de dez anos,
tenham cônjuge ou tllho brasileiro, e os portugueses."
Art. 2. 0 Esta lei entrara cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE

1Lulz

VIana I -

Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 135, de
197D, do Senador Maacyr Dalln, solicitando, nos termos do
art. 371, alinea c, do Regimento Interno, urgência para o
Projeto de Lei do Senado n. 0 92, de 1979, do Senador Mendes Canale, que modi!lca disposições dn Lei n.o 5.682, de
21 de julho de 1971 rLel Orgânica dos Partidos Palitlcasl,
alterada pela Lei n.o 6.217, de 30 de junho de 1975.
Em votação o requerimento.
Tem a palnvra a nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO I MDB -

ES. Para encaminhar a

. votação. Sem revisão do orador. 1 - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero crer que o projeto do nobre Senador Mendes Canale
consubstancie aquilo que se chama de segredo de polichinelo.
O adiamento por seis meses das convenções dos partidos políticos, nas quais seriam escolhidos oc:; candidatos municipais, estaduais c nacionais aos dlretórlos, Sr. Presidente, envolve uma manobra tó.tlcn e estratégica da ARENA. Se as convenções não forem
adiadas, no que eu creio, se, portanto, o processo de escolha dos
candidatos não for adindo, lançar-se-li. sobre os partidos aquela
confusão de que nos tala Machado de Assis, no seu livro D. Casmurro, pá~;:! na 49; n contusão será geral. E nõ.o teremos mais nem
reconhecimento de linhas partidó.rlns, porque, adiadas a.s convenções, o liame pnrUdó.rlo ainda se conscrvaró. por seis meses, a flm
de que então os partidos, nessas convenções, mantenham a organização atunl.
Sr. Presidente, ninguém mnls Ignora o que se trata, neste
Pais, através do Ministério da Justiça: n criação de novos partidos.
Ninguém Ignora: nem mais o humilde eleitor perdido no interior
da nossa lntel'lflndln Ignora este fato, e este é o primeiro passo
que n ARENA dó. para, no momento oportuno, reformular n erga~
nlznção pnrtldt'lrln brasileira, no meu ver - estou falando no meu
nome pessoal, sem delegação nenl,l:mn de partido e sem ouvir
ninguém: estou ouvindo n minha cunsciênciu, o que eu penso n
respeito disto.
Se, portnnto, Srs. Stmudores, não se ndlnr a convençflo, nós
teremos quebradns essas restrições, Coz·cejadn a llnhn de descontentamento, de contrariedade dentro dos partidos, nós teremos uma
canfusf\o r.cral pnrtldli.rin, no Pnis. Este C o primeiro passo que o
Senhor Ministro da Ju.stlçn, n ARENA, ou o Governo faz e tenta
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através do nobre Senador Mendes Cannle, no processo que ora
se discute . .1!: o meu pensamento, friamente. aqui, estabelecido.
Sr. Presidente, todos nós sentimos na nossa pele aquele frisson,
aquele arrepio, Sr, Presidente, com a posslbilldade da criação de
novos partidos. Hli. situações entre o MDB e a ARENA que são
próximas, mas há situações dentro de nossas organizações que são
distantes. Vou explicar numa linguagem mais chã: nós estamos
mais próximos de alguns elementos da ARENA do que de alguns
elementos do MDB. O que se passa também na ARENA é exalamente Isto: o núcleo dn ARENA está mais próximo do núcleo do
MDB do que de alas que ngem e que trabalham dentro dessa organização partidária. O mesmo ocorre com o MDB. Exempll!lcando:
hâ. mais proximidade entre eu e elementos da ARENA do que entre
e cu c alguns elementos do MOB.
Então, Sr. Presidente, a possibilidade de criação de novos partidos abrirá para os descontentamentos, as dcravença.s, as contrariedades, c, vamos dizer, aquelas formações hurlent de se trouver ensemble como dizem os franceses, nque1cs que gritariam quando postos cm conjunto, como ainda há. pouco aqui ouvimos. Eu
agora. fui contra um projeto, n ARENA me apoiou c o MDB foi
contrârio; até abandonou o plenârio. Portanto, ideologicamente,
estive mais próxima do lado de lá do que do Indo de cá.
São essas considerações, Sr. Presidente, que me abrem os
olhos, embora eu os tenha bem abertos. Precisamos ter grandes
orelhas para ouvir os murmurejas da opinião pública. Mas, não
são grandes orelhas apenas, precisamos ter mil grandes orelhas.
para ouvir c sentir todos os murmurejas, todos os murmúrios, todos
os descontentamentos que andam e que proU!eram no nosso melo
politico.
O nobre Senador Mendes Canale, ao pedir o adiamento das
convenções, está adiando a luta: prorrogou-a e não apenas a adiou.
Luta com que se debatem os partidos de hoje, segundo o que se
ouve nas conversações entre os colegas, embora a ARENA tenha
mais Informações o!lclosns c oficiais, porque ouve o Sr. Ministro
da Justiça.
O Governo vai acabar com os nossos partidos. Serão criados
três ou quatro.
Sr. Presidente, o Sr. Marechal Cordeiro de Farias, um dos coordenadores das mudanças politicas que Iam se fazer no Pais, quando me outorgou a confiança de falar com a minha bancada que a
Sr. Petrõnlo Portella era o elemento oficial que falaria em nome
desse entendimento, confessou-me que, no dia 15 de novembro.
as 6 horas da tarde, o Senhor Presidente da República decretaria
a extinção dos da.ls partidos. Não !oram minhas essas palavras,
Sr. Presidente e, Sim, do Sr. Marechal Cordeiro de Fartas, quando
me Incumbiu de talar no MDB, de que o Governo estava cm entendimento para chegarmos a uma solução politica dessas últlma.<i
medidas decretadas no "pacote de abril".
Eu ouvi e passei ao meu Partido, a minha Bancada, na Sena~
do, essa Informação do Marechal Cordeiro de Farias, em nome
do Presidente da República. E, hoje, vejo que o adiamento das
convenções é um primeiro passo, também: nós estamos assistindo
nos funerais dos dois Partidos que simbolizaram esta luta blpartidri.rln no nosso Pais. Essn visão binil.ria da politica braSileira cujos
reflexos ai estão num e noutro parque se enfrentam, se defrontam
em vez dn visão ternâ.rta ou quaternária dos outros partidos que
formariam a vida politica brasileira.
Assim, Sr. Presidente, é o brado de advertência que faço ao.s
Ilustres Senadores da Cnsa porque este é o primeiro passo dado,
ottclalmente, porque dentro de cinco ou seis meses nós estarcmoR
assistindo aos funerais dos nossos dois Partidos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. rMulto bem! 1
O Sr. Murilo Badaró IARENA- MGt- Sr. Presidente, peça n.
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE tLulz Vlanat - Concedo a palavra no
nobre Senador Murtlo Badaró, para encaminhar n votação.
O SR. MURILO RADAR() !ARENA -

MG. Para encaminhar a

votação. Sem revisão do orador. I -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O requerimento que se vai votar, nesta oportunidade, não tem
como obJctlvo alcançar o mérito do projeto do Senador Mendes
Cannle que tem, como escopo final, a prorrogação, por prazo determinado, dns convenções municipais, estaduais e nacionais ao.s
partidos politicas.
O que se quer n~ora, Sr. Presidente, C apenas n urr,êncin indlspcnsá.vel para que a tramltaçüo do projeto se fnc;n em tempo há.bil,
porque esta é uma proposlçào de lei que só tem slgnlflcaçii.o na
tempo oportuno.
Se nós deixarmos que ns provldênclm; cstabclecldus na lei seJam cumpridas, o projeto perde n sua oportunidade, Portanto,
quando ele vlt'r no Plená.rlo, ê razoável e natural que, sobre o seu

:l
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mérito, se pronunciem todos. Mns o que se pretende, hoje, é apenas que sua trnmltaçüo se faça sem os prrtzos do Rt•r,lmcnto, ou
seja, que n urgCncln permita a sua dcclsüa dentro da oportunidade
pedldn.
Ern o que tinha n dizer. !Multo bcm!J
O SR. NtESIDENTE 1Lulz VlanaJ - Continua cm votaçflo o

requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como

se encontram. IPnusn.l
Aprovado.

O Sr. Paulo Brossnrd rMDB- RSJ -Sr. Presidente, requeiro
verificação de votação.

!JI

~
\!

O SR. PRESIDENTE !Lulz VIana I -Val-se passar il verificação requerida pelo nobre Líder da Oposição.
SoJiclto nos Srs. Senadores que tomem seus lugares para que

se possa processar a votação.
Os Srs. Líderes votarão cm prirnc1ro lu~ar, votando em scos demais Srs. Senadores ! Pausa. l

~ulda

Procede-se

a votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho
Aderbal Jurerna
Affonso Camargo
Alberto Silva
Almlr Pinto
Aloyslo Chaves
Arnon de Mello
Bernardino Viana
Dinarte Mariz
Gabriel Hermes
Gastão Müller
Helvidio Nunes
Henrique La Rocque
João Calmon
José Gulomard
José Llns
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourlval Baptista
Luiz Cavalcante
Mendes Canale
Moncyr Dalla
Murllo Badaró
Nilo Coelho
Pedro Pedrossian
Raimundo Parente
To.rso Dutra
Vicente Vuolo
Jorge Kalume
VOTAM "NILO" OS SRS. SENADORES:

Paulo Bro.ssard
Amaral Furlan
Passos Porto
O SR. PRESIDENTE 1Lulz VIana I - Votarnm "SIM" 30 Srs.
Senadores; e "NAO" 3. Foi alcançado o "quorum" de 34 Srs. Sena~
dores contando com o Presidente.
A matéria foi aprovada.
o projeto a que se retere o requerimento aprovada figurara
na Ordem do Dia da sessão de 16 de maio do corrente.
O SR. PRESIDENTE !Lulz VIana I - Item 5:
Votação, cm primeiro turno 1aprccinçüo preliminar da
jurldicidade nos termos do art. 296 do Regimento Internal,
do Projeto de Lei do Senado n.O 41. de 1979, ~o Senador
Orestes Quércia, que assegura a livre ncgoclnçao coletlva
entre entidades sindicais de empregadores c de empre(.{ndos c revoga dlspostçiio da Consolidação Uns Leis do Tt'abnlho, tendo
PARECER, sob n." 127, de 1070, da Comissão:
- de Constltuiçiio c Justh;n, pela injurldicidadc, com
voto vencido dos Senadores Franco Montara, Tan~
credo Neves c Nelson Carneiro.
Em votação o projeto, qunnto à jurldlcldnde.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como
se acham. !Pausa.)
Rcjeltndo.
A matéria será arquivada.

Jo~

o

.~Cf/11111/C

o projdo rt'jeifru/o

PllO.IETO I> H I.EI llO SENADO :-J.u 41, UE 1!17\1

Assegura a livre rwgnd:u;áu colcti\•a j•ntn~ cntid:ul1~~
sindicais dt~ empregadores c de cmJ1rt~gadus t• revoga disJmsiçàu da Consulid:l~·;lo da~ I.cis do Trabalho.

O Con~rcsso Nacional decreta:
Art. 1. 11 t a.ssei-\"U!'adn a livre contratnçüo colctlvn na!i relações de trabalho entre cmprcguclos c cmprcp;adores, espcclalmcntP flxa~·üo de reajustes e condições salnrials.
Art. 2.° Fica revogado o art. 023 da Consolldaçüo das L~ls do
Traball1o, aprovada pelo Decreto-lei n.u 5..152, de r.u de maio
de 1043,
:\rt. 3.0 Esta Lei entrar:i. em vigor na cinta de sua publlcaçiw
Art. 4. 0 Revo~am~sc as disposições -cm contrário.
O Sll. PllESIDENTE 1Luiz Viana 1 - Está cs~otada a matéria
constante da Ordem do Dia.

Hit oradores inseri tos.
C::~m

a palavra o nobre Senador Lomnnto Júnior.

O SR. LO MANTO JúNIOR IARENA - BA. PI'Onuncla o seguinte dlscurso.l - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Como Vlcc~Lider da Aliança Renovadora Nacional nesta Casa:
como Senador quP sou, com grande honra para mim, devo dizê~lo,
pelo Estado da Bahla, c como bi'Usilclro, faço aqui meu veemente
protesto contra o ato de agressão aos esforços de pacitlcação politica c de normalização institucional do País que vêm marcando
este principio de Governo do Presidente João Baptista Figueiredo
- ato que teve lugar em Salvador, em fins da semana passada,
sob o estranho pretexto de desagravar o Sr. Deputado Francisco
Pinto.
Darei às coisas suas devidas proporções, Senhor Presidente. A
repercussão popular do descabido comício baiano, é 'lcrda.de, foi
nula. O povo de minha terra, fiel a uma velha tradição ele liberalismo c de tolerância, costuma reagir com equilibrio c frieza a
manifestações que traduzam radicalismos de qualquer espécie.
Não importam, porém, que os fins visados pelos prometere..; da
reunião realizada no Campo Grande, na Capital baiana, mio tenham sido atingidos. O desinteresse popular deu justa e adequa~
da resposta aos propósitos lmpatrlóticos de alguns ressentido.; que
pretendiam, nll, talvez, deflagrar uma agitação que se estenderia no âmbito nacional.
Apenas umas poucas pessoas compareceram no comício, decepcionando aos .empresários do espctáculo, que havia ."lido programado na expectativa da presença de uma. a.ssistêncla qu~ chegasse n milhares de pessoas.
O fracasso do coniício, todavia, não torna menos J::ravcs os
objetivos, de fácil identificação, collmndos pelos que o pomuveram. Reglstrc~se, outrossim, como demonstração de um cvlden~
te despreparo para a vldn pública, em termos de democracia c CIC
convivimcia, a linguagem insultuosa, antidemocrática c violenta
usada, na oportunidade. pelo Deputado Francisco Pinto. Se ele esta
pretendendo ensinar democracia nos outros, bem que precisaria,
antes, aprender a compot'tar-se dcmocrntlcamentc.
Nada tenho contrn o fato do Deputado Francisco Pinto Sl'H1tlr-sc destituído, agora, dn suposta auréola de mártir que jul(.tou
possuir por algum tempo. Reconheço que o vedetismo C, na vida
pública, _um recurso fácil e vó.lldo para a captação de votos. Mas,
o que nua aceito, Sr. Pre.'iidcnte, o que nilo posso aceitar - por
ser uma tentativa de envenenar os espíritos c compt•omcter o esforço em prol da normalização politica, em que todos nós esta~
m~s agora empenhados - é n forma primitiva, dema({óglca, totalltaria, pela qual ele tenta chamar a atcnçiio para seu nome e
sua pessoa. Usando um palavreado de conotação extremada, o Senhor Francisco Pinto falou cm "onda de dcvnstnçüo fnsclstn que
Inundou as terras do Brasll" c no "~nmdc campo de concentração cm que converteram este Pnis os ditadores fascistas que nos
governam" ... Voltou a tnlnr em C.G.T., no melhor esLilo dos a~-:"1tndores de um passado que nenhum brasileiro dcmocratn deseja
ver de volta - e chegou ató a ameaçar o Oovcno com o parcdi1o c
com tribunais popuia1·es, como se ele .!ui:.:: tosst: pura jUIH:lr c autoridade tivesse para cumprir tnls ameaças,
Senhor Presidente, vivemos um momento de ~ranclcs dificuldades económico·flnnnceiras, com o corolúrlo compn•tmsível dn
crise social correspondente, L' o que vemos e sentimos da parte do
G_ovcrno da República ó umn atitude de comprcensúo e clt• tolt!rancin ante todos os que .relvlndlcl\m: ó um t'S!orço notório cm
prol da pacll'lcaçüo, no cllalo[.!;o que prUCIII'a travar, Inclusive nes~
te Congres.·m, com a Oposlçúo P na moblllznçflo aclmlnlst.ratlva
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que está promovendo para equacionar os problemas c as
respectivas soluções possíveis,

O Prcsidcn tt• Joúo Baptista Figueiredo dirigiu-se b. Nação, cm
dl:;curso simples I'PI'ictlndo sinceridade c atC humildade, pedindo
a todos que o ajudem, na árdua empresa de govcr~ar o Brasil, ora
sob u pressiio negativa de alg-uns problemas ~conomlcos de extrema gnvldi~dc, nüo se enquadra pois, nos padrocs do bom senso po-

litico c nem mesmo da racionalidade humana tentar, neste exalo
monwnto, agredir, jogar pedras, Insultar o governo que ora

a !rente

c~tá

dos destinos do Brasil, como se Isso nos fosse levar mais

depressa a uma normallzac;ão lnstltuclonnl completa. Não levará,
nii.o - c é Isto, sem dUvida, que os agitadores almejam.
Os que assim agem, ao que os ratos in~tcam.o tudo estão fazendo exatamcnte para que essa normal!zaçao nua ve~ha, pois, no
limite cm que ela não ocorrer, perdura o clima propicio para um
determinado tipo de agitação c para a sobrcvivcncla politica daqueles que dela se beneficiam.
Penso, Senhor Presidente, que o ódio, a raiva, o radicalismo,
a demagogia, jamais levaram nenhum povo a rcencontrar~se com
o próprio dc::;tlno. Ao contrário.
O Lidcr Jarbas Passarinho, pronunciou, há dias, notável c
denso discurso neste plcn;:irio, cntrecortado, all:is, de apartes de
lh1strcs mcmbi'Os da Oposlçiio - apartes que valorizaram mais o
pronunciamento - fazendo ampla abordagem sobre t,'lDSsos atuals
problemas políticos e o que, no seu modo de ver, termmos ou teremos a fazer para superã-los. O nobre Lidcr Passarinho teve, então, oportunidade de destacar c de analisar diferentes aspccl~?S
da conJuntura politica do Pais, proc~rando evidenciar os pro~o
sitos de: n·Jrmallzação e de concillaçao que Inspiram as poslçocs
c as medidas do Governo Figueiredo. Sua Excelência disse, mesmo, que não aceitava c repelia qualquer t~po ~e retrocesso. m~.s
para 1:-:so e preciso que haja uma contençao; c preciso que n~\0
se abriguem por tr;:is de Instituições legitimas aqu~lcs qu~ nao
estão Interessados cm preservá-las. "Ê preclso que nao corteJemos
tanto a popularidade, que chegaremos ao ponto de nos deixar
confundir com uma linguagem que não seja respeitável".
Curioso, ainda, no episódio baiano de QUC ora me ocupo, Senhor Presidente a circunstância de ter sido, como pretexto, a
necessidade de ~m desagravo no Deputado Francisco Pinto. Não
sei bem se os meus conhecimentos semânticos andam corretos.
Mas, desagravo, na definição precisa de mestre Aurélio, é "ato
ou eleito de desagravar: reparação de agravo, afronta; desafron·
ta". Ora, ao que sabemos, o que houve com o Deputado Francisco
Pinto, rcc·entemente, foi ele ter feito graves acusações ao MInistro Delfim Netto. O Minl~tro quL<; processá-lo, para qu~ o acusador provasse, em Juízo, as injUrias formuladas. E a Camara dos
Deputados negou licença para que fosse aberto esse processo, como ninguém Ignora.
Agora, então, quando se esperava um dcsag·rav~ ao Ministro
Delfim Netto, o que acabamos vendo foi a organizaçao .de um desa~o:ravo ao acusador, mui tranqUllo c protep;ldo, atras de suas
Imunidades, pessimamente utilizadas no caso - cumpre dizer.
O Sr, Ja.rb:1.s Passarinho !ARENA- PAl um aparte, nobre Senador?
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O SU, LOMANTO JúNIOR <ARENA- BAI -Com multo pra·
zcr, nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr Jarbas Passarinho !ARENA - PAl - Veja V. Ex.n como süo c~rlosas as experiências, c pior do que Isso, como süo contraditórios certos julgamentos, Acaba V. Ex." d~ toc~r num pon·
to da mnlor Importância: o Deputado, que entao nao era Deputado faz uma afirmativa sobre a honra pessoal de uma pes:toa,
quC' 'também nüo era Ministro de Estudo na ocasião. ~o uso dos
direitos de qualquer r.ldadii.o, esta pessoa, no caso o entao Dr. Dei~
fim Netto ex-Embaixador do Brasil na França, pretende levar n
barrn do iribunal o cidadão que o acusou tão duramente. Isto IC'vou, como V. Ex.n sabe melhor que cu, mc.ses para que se conseguisse formalizar o ato de justiça que levnrin a L•ncontrar nsica·
mente o hoje Deputado Francisco Pinto, pnrn que ele aceltas~c ou
tui.sinns:-;e a notlflcaçüo. Ora, a melhor oportunidade que o Depulado teria p~1ra provnr que o ex-Minl:-;tro, jú !l[~ot·a ~int:aro dl~
novo, re.1lll1L'11lt~ era 11111 corrupto. qm• recebia comls.·;oes elos 111'·
~-:úc!o~ ff'ito:-; na Frnnr;-a, era clt•ixrLr f'IIH' o procr~.sso COrl'l'!'iSL' llvn~.
Isto foi negado. AI~Ol'a, O t•.stt·anho C que ~~~ prnmov:1 Ulll dt•s:l!.(t':tVQ a quem ag-ravou. t: allnillla coJs:t pan~doxa\. i\J~I'avo a q\Jt'lll
:t!.(ravou ,, :;p .sm·on·cu de Jmunldatlt- qtlt' n:JU tinha t' Qtlt' p:1s.:;ou
:1 tt•r n~~ora, t:omo L'.SLÚ d!Zt'l\du V. Exn nu seu chseur.c:tL Mas, o CJI:t·
mah; 1!\L' lmprt•.s:>lona l• u l'ato :-;egulntt~: ha puw·o:; dias. o Dt•pula!lo Et.llsun Lub:w profll~-:on ela trlbuua o compnrt,l.llll'llt.o do Dt~pu
I:Hh !•'!':trw!.>l!(1 Plllttl. S IO:x. 11, hoJt', dt• :H'OI'flo eom u: ..lll!'ll!lb, vult;l, par:~ Hdnlllll' qut• :-;!m, qw· e ,..,t•d!c!o~;o. i~ t'lt qllt':n dt~·., qut: :;11

niw dt•rnlhJU o

GuVl'l'llO pu;·qul'

nüu pôdt•,

ntt~ ;q~nra. I~ 11

q\l!' o:, Jt!l'n,tl.s culucam na btWa do Dt•putado. Qu:~ndo

n·:-;po:;ta
um l!!seur-
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.so como este de V. Ex.•~ é feito, ou um discurso como cu fiz há.
dia:-; nesta Casa mostra, evidencia, ressalva os excessos verbais,
as inconvcnlêncln.s, as provocações c os Incitamentos, nós é que
::;ornas apelldados de protelas do apocallpse; c nqucle.s que tomam
uma atitude dessa natureza são resQ:uardados e tidos, havidos, como no uso apcna:-; dos seus direitos democráticos, das suas livres
expre.ssõe:-;, Vejo a contenção com que V. Ex.n está falando, como
representante da Bahla, c o cuidado que pós nas suas palavras.
Um orador, um tribuno como é V. Ex/1, sobretudo na tr!buna popular - como V. Ex. 11 acaba de dizer que a prefere a tribuna
formal - V. Ex. 11 profere um discurso escrito para. que nós ouçamo:-; o que e-stamos ouvindo: uma censura evidentemente cuidadosa, feita em termos não apenas parlamentares, mas cm termos
polidos. Estou me antecipando àqueles que poderão dizer que Vossa
Exc-clênc!a, como eu, é um profeta do apocallpse.
O Sll. LO~IASTO .lúNIOII IARENA - BA I - Agradeço o oportuno e judlcloso aparte do nobre Líder da Maioria. Evidentemen·
te, escrevi este discurso para que evitasse, no arrebate natural dos
Improvisos, a colocação de expressões que pudessem despertar intcrprctaçõ~s malévolas c que não retrat.a.'lsem a tldelldadc dos ratos. Incorporo o seu aparte, nobre Líder Jarbas Passarinho, ao
meu discurso. Ele tem apenas um sentido de exortação aos homens
rcsponsãvels que existem no MDB c na ARENA, para que, através desse dlâlogo Jndlspens:ível, nós possamos encontrar a me ..
lhor fórmula para o aperfeiçoamento do sistema dcmocr;:itlco do
Pais. Hó. um desejo, diria mesmo um juramento, um compromisso
do Presidente da RepUblica, de levar a bom termo esse aperfeiçoamento, porque este País, sem dúvida alguma, elegeu como regime Ideal f)ara uma boa convivência c, sobretudo, para que possamos imtltulr uma sociedade livre, o sistema dcmocró.Uco, repito, como o melhor caminha para atin~lrmos o nosso sonhado dc:::cnvolvlmento.
O Sr, Jutahy :\lagalhies tARENA mite um aparte?

BAl -

V. Ex.n me per-

O SR. LO~MSTO JúNIOR I ARENA- BAI -Concedo o aparte com prazer.
O Sr, Juta.hy Magalhães tARENA - BAJ - Senador Lomanto Jünlor, bem disse o nosso Lidcr Jarbns Passarinho Que Vossa
Excelência está sendo bastante comedido nesse pronunciamento.
Nós, da Bnhla, temos até uma certa preocupação, para que não
pareça que estejamos nesta hora a lançar lenha na fogueira. Mas
também nós, da Bahia, é que podemos verificar que está havendo,
da parte do Deputado Francisco Pinto, uma espécie de frustraçito. porque V. Ex. 11 deve recordar-se multo bem que, na campanha politica, o nosso Estado foi Inundado de fotografias nas quais
aparecia o candidato de então com um ca.squete e uma barba,
procurando asemelhar·se a um certo ditador da Carlbe. Aquele
visual da época, ele procurou transformar na oratória. do Campo
Grande, querendo falar em paredão e em justiça popular. No
meu entender, o que existe é a frustração de quem niio conseguiu ser o Lidcr da Reação, e não conseguindo se:- o Lide r da
Oposlçüo, também nii.o se tornará vitorioso, porque o que est;:i
havendo da parte do Deputado Francisco Pinto é uma repetição
de tentativas de explicações da sua verbosidade nã.o muito apropriada, nas praças públicas da Bahla. Quando ele tentou se ~x
plicar, no caso do Ministro Delfim Netto, hoje ele procura tarnbem
explicar o que quer dizer sobre justiça popular. Mas, quem junta,
em uma rrasc só, justiça popular com paredão, não pode querer
dizer que justiça popular seja a votação da população.
O Sr. Jarbas Passarinho !ARENA- PAl -Multo bem!

O SR. LO~MNTO JúNIOR IARENA - BAI - Agradeço o
aparte do meu nobre colega de representação, Jutahy Magalhães,
e quero dizer que dei uma conotação ené~glcn :a este discurso:
enérgica, mas serena, como ternos que nos conduzir nesta hora
~rnvc, quando estamos cfetlvnmcnte preocupados, Queremos conctuzlr este Pais à. democracia plena: é um compromisso da Aliança
Renovadora Nacional; é um compromisso assumido pelo Chefe
da Nação. o Presidente Fig:uelredo. Foi por Isso que não quis, fa·
!ando de Improviso, colocar lenha na fogueira nem fazer o jogo de
quem est(l desejoso de criar um cllmn de, "quanto pior, melhor".
E nôs sabemos quantos ní estüo desejosos de que nós não possamo~ ntln1~1r n. estP sonhado n.pcrrelçoamcnto dl~mocrl'ttlco. Foi por
1:-;t.o q1a• {·.sr.r~·vi csle discurso, com n modernç~l.o qut cnrncte~lza ..
!'JIIt! de,·e cnrar.tel'17:ar um pronunciamento .seria, sem exa~wros,
pn.ra que nüo corrt'sponda às dlntr!bes prntlr.adas vcrbnlmente,
no comkio n·allzac!o 11:1 no.ssn capital.
Mns pl'us~:''!-:'IIIIHio, Sr. Prcsldt•nte, lamento, fi!lalment~. qm•
o MovlnH'nto Dl•murrático Brasth·lro, qtn· con1~reç;a Lanlos pntrlclu.~ ilustn ..~ :>t•rt'lltJ.'; t' patrlota.s na.'i .... ua:; fileira:-;, t•mpreste mw.
:-;li~ la para dt•mnnst raçúes dr lrrt•sprmsallllldade t' c!1~ revanchlsmo
pr.li'u:n, eomn o qtH', para meu JW~.ar. rot ocorn·r lo~~n ao nwu
Est:tr!o.

N:w llll' cou.sidvro tlt'Ll~nt.m clu mu1,opúllu dil V!enlade, SPnlwr
Pr,•sldl'ntr.. /1.dmlto diVl'l'gl·nelas. Mn~. uii.o acl'ltl• .~ llÜo me cala

I'

1:;-_~

r.ntt• tnto.i chocantes como esse: ante agressões desse tipo, pcrpetrncln'l rrln e trrc.spon.savclmentc contra o Interesse nacional. Escudado nas gnrnnt.ta.s que lhe são asseguradas, o Sr. Frnnclsco
Pinto vem n público, possesso, po.rn dizer, faltando à verdade, que
NiSl\.i gnrnntia.s não existem!
Tanto existem, Srs. Senadores, que ele usou n praça púbUcn
para empregar n linguagem mnls violenta e desabrido.. sem nenhuma canção, Apenas se sentiu frustrado porque n multtdüo,

por ele e:ipcrndn, lá. não compnreccu. Nada melhor po.rn mostrar
c. repúdio do povo nos métodos utilizados pelo Deputndo Francis·
co Phlto,
Era o que tinha n dizer, Sr. Presidente. IMulto bem! Pnlmns.l
o Slt. PltESIDENTE <Nilo Coclhol - Concedo n palavra ao

nobre Senador Agcnor Maria.

O SR. AGENOR MARIA IMDB -

RN, Pronuncia o seguinte

discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fui no Nordeste observar, in loco, o trabalho do Governo para proceder à infra-estrutura necessõ.rla ao futuro daquela região.
Devo dizer que voltei daquela área bastante deccpclonado. Desapareceram as frentes de serviço. Os proprietários rurais podem
alistar o seu pessoal, ma..s, por tncrivel que possam parecer, não
são eles que pagam nos seus opcr:irlos.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos preservar.
aclmo. de tudo, o direito, os principias que emanam daquele sentimento de pudor, ou seja, dar ao proprietário o direito de dirigir a sua gleba, O Governo, numa Inoportunidade sem par,
procede erradamente e cria, psicologicamente, em toda aquela
li.rea, uma situação Insustentável. Isto porque, no dia cm que o
dono de uma casa não puder corresponder aos encargos da sua
!nmil!n, ele começa a perder a sua rcsponsabll1dade, ou seja,
começa a perder a sua própria dignidade, o. sua !orça dentro do
seu lar. Se o dono da cn.sa perde a sua torça para com a sua.
tnmilia. no dla que ele falta com o recurso para manter o seu lar,
o que dizer do proprietãrlo de terra que, tendo o seu operàrio,
não pode pagar, quem paga é outro, quem paga é o Governo?
Parece simples, Sr. Presidente, mas o assunto, de uma pro·
!undidade extraordinária, é de uma sutUidade que merece, por
parte do Governo, uma modificação Imediata. Vl, na minha região, um operário dizendo não saber por que o dono da propriedade recebe gratuitamente aquela Infra-estrutura, não se considerando mais operário da gleba, não se cot'lslderando mais empregado da propriedade, Do outro lado, tlnhamos o proprletó.rio
de terra desmotivado psicologicamente, Impedido de administrar

a sua propriedade.
Então, é de perguntar, Sr, Presidente, Srs. Senadores: por

que o Governo não procura, dentro dos principias que norteiam
a vida nacional, resguardar esses princípios éticos e morais, que
nó.<t precisamos, acima de tudo, preservar? Este é o aspecto do
allstamento dos operá.rlos das propriedades.
O segundo problema que eu quero debater, hoje, no Senado
Federal, é o Projeto Sertanejo.
o Sr. José Llns !ARENA - CEJ -

V, Ex," me pennlte um

aparte?
O SR. AGENOR MAitiA IMDB -

RNl -

Com o malar pra-

zer, Senador José Llns.
o Sr. José Lins (ARENA - CEl - V. Ex." sempre tem uma
grandeza imensa quando analisa os problemas do Pais, c prin·
clpalmente os da nossa rcglfi.o, que v. Ex." tão bem conhece. Eu
mesmo tenho me preocupado, tenho discutido com V. Ex.o. sobre
o caso a que V. Ex.a. agora se retere. Procurei Informar-me por
que o pagamento está. sendo etetundo pelo Governo. O problema.
é simples: na ocasião da seca, o Governo, para amparar o operà·
rio. paga ao operário c o cede gratuitamente ao proprletã.rio para
execução de obras em suas terras. Trocamos as Crentes de serviço
por esse novo st.stcma. V. Ex.~~. acha que o Governo deveria en·
tregar os recursos no proprietário para que este tlzcsse o pagamento aos seus operã.rlos. V, Ex." sabe que também no caso de
empréstimos concedidos pelas bancos para Investimentos os proprietários também não recebem dinheiro cm espécie. Em muitos
ca.so!i, eles simplesmente encaminham as !aturas nos bancos, que
n~'l p11gam. No coso da seco., o sistema. usado é semelhante. O
proprietário não recebe o dinheiro, mas tem garantido o pngamcnW do seu operl'lrlo. Concordo com V. Ex." que Isso pode
criar problema.':!. O operário nem sempre se sente com obrlgaçüo
de prestar o serviço esperado. De- qualquer modo, acho intercssnntc que o problema seja levantado. O objetlvo c ajudar a encontrar um esquema mais perfeito.
() Slt. AGENOJt MAitiA I MDB -
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RNl -

Sc~ador José Llns,

o problema. que parece ser simples é d~ umn profundidade cxcep·
clonn.L VI opl•rú.rio~ dizendo que nilo entendiam por que o Oovr:rno dnvn no dono da terru o trabalho dele. Entüo, o ope·
rflrlo nll~ per~untu: "Senador Agcnor Maria, por que devo trn-

bulhar de graça parn o seu fulano, que é rico, c cu sendo pobre?
Por que, Senador Agenor Maria, devo fazer a Intra-estrutura dcs·
se proprictârlo rico c só receber se trabalhar?"
O Sr. José Lins I ARENA - CEl - Permite V. Ex." um aparte?
O Slt, AGENOit MAitl.i IMDB -

RNl -

Só quero que V,

Ex."' me permita terminar este raclocinlo, o operário, na sua tn·

g:enuidnde, não está entendendo o alcance da politica governamental. E ele se pergunta c pergunta n mim por que este dono de
terra, rico, tem direito no trabalho dele, opcró.rio, gratuitamente.
Eu, sinceramente, contcsso, Senador José Lins: é muito sin·
g:ular que o operário, para receber o que representa unicamente
aquele salário que vai evitar que ele morrn de tome, ele tem que
trabalhar alto horas, E o dono da terra, que tem realmente uma
situação prlvlleglnda, tem esse direito, porque os grandes cstiio
sendo beneficiados e não os pequenos,
No Município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, te~
mos 537 ml~lCimdlos. P~ls bem, o minifúndio precisa dar, para
cada 5 operarias, 1 operaria. Acontece que o mintrúndio não pode
dar 1 opcró.rlo. Então, a SUDENE pergunta ao mlnl!undiarlo:
"Se você não pode dar 1 opcri'.Lrlo, pagar 1 operàrlo, você traba~
lha"? "Sim, cu trabalho, Mas a SUDENE vai me pagar"? A

SUDENE responde: "Não, nós não podemos lhe pagar. Vamos pagar aos outros 4". E ele responde para a SUDENE: - "E eu vou
viver de quê? Se cu trabalho c não recebo o dinheiro correspon·
dente a minha !eira, não tenho como viver". Resultado, nobre
Senador José Llns: esses 537 mlniCUndlos estão deixando de go·
znr desse privilégio, porque não podem entrar com o s.o homem.
Resultado: estão se alistando nas propriedades dos ricos que po·
dem png:nr.
O Sr. José Lins I ARENA - CE) - V, Ex.• me pennite?
O SR. AüENOR 1\IARIA IMDB - RNJ - Com o maior pra-

zer.
O Sr. José Lins (ARENA -CEI - V, Ex.u. está levantando um
problema secular, com toda a razão c, ademais, com toda a proli: certo que o ~ardeste tem sido castigado por secas,
ntraves dos anos c dos seculos, e que estas secas tudo matavam
e tudo destrulam, Em 1877, todo o rebanho do Nordeste tal dizimado. Em três anos, morreu mais de 1 milhão de pessoas. Crianças, com alguns anos de idade, não conheciam mais os animais.
Seres humanos morriam de Come, de sede e por ingestão deses·
perada de alimentos inadequados. Foi em Cace dessa seca terrível
que o Governo teve aquela expressão patética: "venderei a Ultima
jóia da Coroa, mas não morrerá. mais um brasileiro de tome".
Começa.rarn dai os esforços. Comissões roralm nomeadas para
estudar o problema do Nordeste seco; os primeiros açudes Coram
iniciados num reconhecimento de que a agua é chave essencial
da solução do problema. li: a á.gua que taita na hora da seca. Os
primeiros açudes toram Iniciados, e qunse trlntra anos depois
dessa catãstrofe, em 1909, criou-se o DNOCS, E desde então ele
prlcd~de.

vem trabalhando, Pergunta-se o que o DNOCS tez até hoje, Ele

evitou que o nordestino continuasse a morrer de Come, permitiu
que se estabelecesse na zona seca uma economia de subsistência,
que, pelo menos, conserva a vida do homem. Esse trabalho Cal
Celta através de programas contínuos de desenvolvimento de açu·
dagem, de estradas, de escolas, de comunicações, o que s~ chama,
hoje, desenvolvimento Integrado. Na hora das crises, o Governo
lntenslticava o número de obras públicas para empregar os po·
bres homens flagelados pelas secas, que não podendo se sustentar
por si Iam encontrar nas chamadas Crentes de trabalho o emprego honesto para garantir o seu sustento. Pois bem, este sistema das !rentes de trabalho vigorou por anos c anos: houve, é
certo, quem dele se n.proveltasse em benetlclo próprio. Nem sempre o homem, na sua ganância, se comportou honestamente. Multas exploraram os próprios flageladas, Mas, tudo isso !ai corrigido, pouco a pouco, c as Crentes de serviço Coram moralizadas. Pois
bem, nós, nordestinos, nos rebelamos centro. o slstemo. das tren·
tcs de serviço, porque dlziamos, acolhiam mllhnres de seres
humanos, mas numa massa informe, fazendo com que se o.Cn.stas ..
sem de suas ramllln.s, dn.s suns casas, por alguns qullõmetros,
para se enganjarem nas obras dessas Crentes de serviço. Porém
as obrns eram públicas. Alegávamos também que as seus rendimentos ernm b11ixos: que o.s pobres homens não tinham condi ..
ções de fazer bons estradas, ou bons açudes; que o sistema de
trabalho era desumano, porque arn.sto.va o homem da sua casn
deixando n tamilla desamparada.
O Slt. AGENOR MARIA IMDB -

RNJ -

Senador José Llns,

lembre-se V. Ex." de que é o nparteantc, enquanto o orador sou
cu,
O Sr. José Llns (ARENA - CEI - Desculpe, Ex.n 'concluo
relembrando que Corryos nós, nordestinos, que nos rebelamos con·
tra esses serviços publicas c que conseguimos convencer o Oo·
vcrno n dar emprego a essas populações dcsnsslstldn.'i, nas pró·
prias propriedades, Agora, V, Ex,u critica o nova sistema. Condena
n novn rarmn de njuda que tanto se desejou. Concordo em 11nrtc
com V. Ex.•\
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O Slt. AGENOR :\IARit\ ! MDB
V. Ex.u

~

Mult.() obrigado n

O Sr. Jose Lins !ARENA - CEI - O empregado está ~-;a·
nh:mdo o seu ,.;alaria, para trabalhar na propriedade alheia. O
Governo estil doando dinheiro, ou o trabalho do opcrU.rio ao proprietário. Mas é V. Ex." mesmo quem conclui que esses proprietários também são pobres, o que slgnlrtca. que tambem eles precisam de ajuda. Não hó. dúvida, nobre Senador, de Ql;le estamos
doando o trabalho do trabalhador pobre no proprictarlo pobre.
Ê um .sistema. Mas ns propriedades estão por esse melo sendo
reforçadas cm suas estruturas para que pos~am mal3 tarde resistir um pouco mais a outras secas c continuar a empregar esses
mesmos homens que hoje n ajudam. Se o sistema não é pertclto,
taça.mos alr,uma sugestão para melhoró.-lo. Isso e Importante. Era
o que tlnhn a dizer. Peço desculpa a V. Ex.•~ pelo discurso paralelo,
mas o tema é realmente apaixonante para nós.
O Sll, ,\GENOR MARIA t MDB -

RNl -

Senador José Llns,

a tônir.a do meu discursa é o pudor. é a dignidade, que estão acima da própria fome do povo. Prefiro um povo com tome, mas
com dignidade, aQ povo de barrliia ch~la, rastejando na subserviência do ócio c da indignidade.
A tónica do meu discurso, Senador José Llns, é multo malar
do que a fome; a tónica do meu discurso é multo mal.s profunda
c devia calar, com maior pro!unclldade, nesse Governo.
Prefira uma Pátria com homens morrendo de fome, mas com
Ideal. com dignidade, a uma pâtria rastejando na subserviência.
Não, Senador José Llns ...
O Sr. José Lins I ARENA - CEI - Permite-me V. Ex. 11 ?
O SR. AGENOR

~!AillA

IMDB -

RN 1 -

Não, V, Ex.• vai per-

mitir-me, agorn, concluir este raciocínio; porque V. Ex.n não está
me aparteando, como disse. está. realmente- fazendo um discurso
paralelo.
Senador José Lins, neste Pais o que mais cresceu, nestes 15
anos de revolução, foi. por Incrível que possa parecer, a pr:=~stl
tulção, em todos os segmentos da nossa sociedade. O respalda moral da nos~a sociedade, Senador José Llns. está na tamilla, e na
religião, c ela éstá claudicando. Por quê? Porque o que vemos ai
C uma propagn.nda masslficante, subliminar, tirando as tradições
dos lares brasileiros. Uma propaganda masslflcante, materialista.
capitalista e consumista, que enleva o povo brasileiro, dando a
cada um c quase que a todos quase que o dcvl.!r de comprar o de
que não precisam, para pagar com a dinheiro que não têm, privando-se do essencial.
O que ê ndmlnlstraçúo púb:lca neste País, Senador José Llns?
Os encargos da divida pública ...
O Sr. Josê Lins !ARENA - CEJ - Nobre Senador, V, Ex.n
esta me fazendo uma pergunta ...
O SR, AGENOit MARIA tMDB -

RN> -

V. Ex.• vai permi-

tir-me concluir o meu raciocínio.
O Sr. José l.lns !ARENA -

CE\ -

Pois não. Multo obrigado.

O Slt. t\GENOR. l\IARIA tMDB -

RN) - .. , a despesa públlcn. os investimentos públlcos, trnm;!ormnram um pnís vliivel
num país quase que inviável, pelo seu endividamento externa,
pela desvalorlzaçiio 1! debilidade da sua moeda. A que devemos a
dcblUdndc da nossa moeda? A que devemos o endividamento ex·
terno deste País? A que devemos a tome que grassa nos lares daqueles que vivem de ~alitrio, n que devemos?
Depois de 15 anos de Rc\·oluçiio, depois de 15 anos de um regime forte, é de se perguntar: qu-em ê o responsável? E o povo que
trabalha, que luta? Niio, os respons:'Lvcls siio aqueles que assumiram o malld{), a Administração Pública c não estão correspondendo it rea:tdadc lln.clonal c nüo estão corrc!ipondendo em nenhum ponto. O salário velo para a minha reglil.a: mil e selscen·
tos e quarenta e quatro cruzeiros, salário, slnônimo de prostltulçüo, porque posso afirmar à Ca:-~a, o nssalurindo, na minha área,
cst:'L jogado ú sarjeta do :;o!rlmento, do abnnclono c dn dor. As
crianças elos n.'isnlnrlndos crcsc~·m para a vida, vivendo na morte:
a mulher elo assalariado, Uesgrnçonda mulher, que nüo tem o sn~-:rado direito da ulhnPnto, porque o que ganha o esposo, na luta
(lluturnn pela e~:istt'~ncln, nflo clá 11ara ~Jcs se alimentarem: o
aluguel traumatiza a vldn do ca~al, o alug-uel traumatiza a vida
da familia: nfto conheço um .-;U assalariado no Nordeste que ~en
do casado núo L'.'itt•ja vlwnrlo mal l' passando fonw. Nüo conheço
ntmhum n.'isalnrlndo, qlH' núo senrlo casado, po~sn st• casar. Pelo
amor dt• Dr.u~. n11n1 Pni.'i, ondt~ o dt•stlnp dnqul'lt':; qtw alcnnço:m1
a mnlorldallt· t• con.'it~r~ulr n SL'U salarlo, t' ter a sun caderneta as~;lnada, u qUl' cnn~:l'gm·m ek~: Prt•!;tou um ~>t~rvh:u il Patrla, conSt't:ulu qut· ussJna:;:;t•m a sua cartr·1ra. tde H!~orn ,·. mn :1ssalarladn
Pois lll'm, IIOlln· .SL'nador Just! Lin:;, volto a n.:pl'f.u· mab uma
Vt•z, dL:il.a t.r!lmna: o honw:n q\lt' nün st~ casou na minha ;Ül'a, com
t•:ltt• :;alurlo dt· l.li·l·l t't'lt;:l'lrus vai lllOI'!'t'r .'\tlltt•iro. lt'l!o hutTO·
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mula, porque não pode se casar. Pelo amor de Deus, a que ponto
chc!jamos neste Pais: o assalariado, que carrega nos ombros a
responsabilidade da produção, não pode se casar: c se é casado
não pode pagar o aluguel do barraco desgraçado, Daí porque voltei, mais uma. vez, il. tribuna para trazer não só o problema do
Nordeste ...
O Sr. Mauro Renevides t MDB - CE) - Permite V. Ex." um
aparte?
O SR. AGENOR ;\[,\IU1\ !MDB- RNJ -Vou permitir depois
de concluir este raciocínio.
Quando cheguei ao Nordeste vi o dono da propriedade marglnniizada c o Governo pagando o seu operário, comecei a sentir
QUI:! não havln lógica: o operário não podia. s~ sentir cmpr~gado
do patrão, pois este não podia pagar a ele. O trabalhador se sentia mais empre~ado do Governo, ticou e estó. com raiva do Governo, porque ele se pergunta: meus Deus, eu, para viver, tenho
que trabalhar: o patrão, que tem tantas propriedades, vai ter,
através do meu trabalho de graça, tudo aquilo que ele pode c
quer ter; por que ele tem esse direito e cu não tenho?
S:i.o esses problemas que cu trago para a tribuna, para, acima dos Partidos, defender o ln teresse da Nação, que é mais sagrada. O Presidente Figueiredo passa. eu passo, todos nós vamos
passar, mas a Pá.tria é eterna. Sim, a P:i.trla C eterna! E eu repito: ela só será. eterna na dignidade dos seus filhos, na pujança dos seu.'i homens, no valor ético c moral de nossa tamilla: e
eS.'ies valores estão realmente cambaleando.
Com a maior sattstação ouço o nobre Senador Mauro Benevidcs.
O Sr. Mauro Benevides IMDB - CEI - Nobre Senador Agcnor Maria, V. Ex.". minutos antes, se reportava ao salá.rlo mínimo
!lxado para a sua região. E ouvindo o pronunciamento de V. Ex. 11 ,
recordei o compromisso assumido pelo Governo anterior de levar
a efeito uma grndatlva redução no número das subdivisões em
que o Pais é dividido, para fins de salá.rlo :ninimo. Este ano dr::
1970, nobre Senador Agcnor Maria, não houve nenhuma providência do Governo para a redução dessas regiões cm que se subdividem o País. Cheguei mesmo, em 1078, a apresentar projeto de lei
il. consideraçft.o do Senado, prevendo, dentro das dlretrizes anunciadas pelos então governantes, esta redução nas regiões em qu:!
se subdividem o Pais. Nada foi feito em 1979, apesar do c!amor
das clas.ses assalariadas por uma melhor remuneração. V. Ex.n
!az multo bem em focalizar a lmportãncla Irrisória atribuída aos
trabalhadores da sua região para ver se assim o Governo, atento a essa realidade e levando cm conta o compromisso da administração anterior, promova n redução dessas subdivisões, a !1m
de que se alcance aquela untrormidadc, que seria rcalment:! a solução Ideal para as classes trabalhadoras do País.
O SR. AGENOR MARIA IMDB -

RN> -Multo obrigado, no-

bre Senador Mauro Benevides.
O Sr. José Lins !ARENA- CE) -Permite V. Ex.n um aparte?
O SR, AGENOit MARIA IMDB -

RNl -

Vou responder ao

Senador Mauro Bene\•ldes e a seguir, com o matar prazer. concederei o aparte a V. Ex.11
A ln!lação de abril de 7B, a de abril passado, lo! na base de
52,9%. A defasagem do assalariado, a começar agora de maio,
vai a quase 6%. Hã 20 dias passados. se tanto, antes da nxação
do salário, tlz um discurso aqui, no Senado, reconhecendo que o
Governo nüo podia dat· o .salário real, mas dizia que o operãrio
também não podia tlcar com um salário mínimo de tome. Então,
qunl seria a solução? Dar o salârlo real, seria provocar maior inflação e malar desemprego. Dar o salário mínimo, que não atingisse n necessidade mínima desse assalariado, ~eria tazcr com que
o homem perdesse o amor pelo labor. Porque nrtrmo: o que taz
o homem trabalhar, é ele poder bater no peitO c dizer: "sou pobre, mns vivo ns minhas custas". Na hora cm que o homem, trabalhando, não pode dizer essa frnse simples e elementar, e:e perde naturalmente o amor pelo trnbalho,
O que dizia cu. naquele discurso? Reconhecia que o Governo
nüo podia dnr o snlãrlo real, mas também devia compreender que
a operârlo nüo podia viver c~m o mínimo, a nüo ser com um mínimo de dcct~ncla; dizia que o Governo devia sub.sidlnr o aluguel
na müo do operil.rlo: c scleclonar 4 ou 5 produtos de primeira necessidade para subsldlâ-lus na mão do operó.rlo: o aluguel. o açú·
car, a felj~o. não digo n carne, nüo digo o cn!é, mas o telji'Lo, o
;trrm: e n tnrlnhn.
Pai:; bem, o Governo deu um saltii'IQ que nem de longe alcança as mínimas necessidades dc~sr assalariado. c cu jú espnrnvn por ls.so! Piar, o Govt~rno nüo acenou cm nad~ que desse a
e:;se opcrúo;!o 1.1 tranqi'illldade de qut• ele nccc.sslta, porque cu confirmo. mal.s uma VI'Z, que o homem para. tl'n.balhar precisa, aclmn
c!t• tudo, de tranqullidacle.

Esse :;alúrln núo oft•rece nada. Dai par q\w, em S:10 Paulo L'
no Hiu dP Jant•lro, núo lelllo.o.; mais :il'l:urnnça: a policia elo Ri:l

~' \~~
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de Janeiro não orcrcce mais se~urnnça n população daquela área
c os crimes são crctundos a qualquer hora do cita ou dn noite, cm
qualquer lugar daquela cidade. Em São Paulo, estó. acontecendo n
mesma coisa. Então, eu pergunto: por Que crcsc.e nssustndornrncnte o crime? 1!: lógico que tem que crescer, porque estão cometendo um crime multo maior contra n sociedade, o de não dar,
realmente, o sagrado direita àqueles que, trabalho.ndo, precisam
viver às suas custas, às custus do seu suor.
Senador José Uns, compreendo gue V. Ex. 1 ~ representa ni.
desta tribuna, a ARENA que apóia o Governo, mn.'l digo n V. Ex. 11 ,
pela honra das minhas tllhns, que não estou aqui para ser agradável ao meu Pnrtldo ou n qua:quer outro partido. Estou nqul
para dizer ao Governo que se Iniciou as minhas apreensões: para
dizer ao G<:lverno que ele precisa modttlcar a !llosortn que at està,
porque se ele não modificar esso. tllosorta, senador José Llns
não vai fazer nada.
O Sr. José Llns !ARENA - CEI - Permite V. Ex.• um aparte?
O SI!. AGENOR MARIA 1MDB - RN) - Nós vivemos num

Pais onde a fllosotla, no campo económico e financeiro, tem como
princípio dar tudo a quem tem o dinheiro, e negar tudo a quem
tem sô o trabalho e a produção. Enflm, a fllosofla sobrepôs o fi.
nanceiro acima do económico, de tal maneira que quem tem uma
empresa neste Pais e não tem capital de giro próprio corre o
risco de, trabalhando, perder o que tem, porque a .rentabUldade
do financeiro é multo matar que do economico. Ate hoje o Governo que ai está. não modificou essa tllosofla, ·e sem modiflcà-la
contlnuaremos, pela vida afr.ra, a ver quem tem ·:> dinheiro dobrando-o a cada ano, e quem tem o trabalho chorando as làgrlmas do desespero de, mesmo trabalhando, não poder se alimentar.
Com o maior prazer, conc-edo o aparte ao Senador José Lins,
pedindo que V. Ex."' seja breve no seu aparte.
O Sr. José Llns IARENA -

CEI -

Nobre Senador Agenor Ma-

ria, entendo que V, Ex."' se emocione com os problemas do Nordeste, que são tremendos. Eu, porém, gostaria de discuti-los num
clima de mais calma. V, Ex."' não é o único homem que quer bem
ao seu povo, não é o único Senador que tem uma vontade Imensa de ajudar àqueles nossos Irmãos. O que encontro no coração
de V. Ex.a é uma bondade Imensa, admlrá.vel. Mas chamo a atenção de V. Ex."' para esse tema C·entral do problema. Não estou
aqui, tenha V. Ex.n a certeza, simplesmente defendendo o Governo; estou procurando um pouco de lógica: os nordestinos são pobres, o nosso salário mínimo é pequeno. Segundo a necessidade,
deveria ser multo malar, porque a pobreza nos choca a todos,
mas, quando V. Ex."' diz que prefere ver o nordestino morto, a
vê-lo ajudado pelo seu próprio Pais ...
O SR. AGENOR MARIA IMDB -

RNI -

Espere ai! V. Ex.•

estó. completamente equivocado, Eu disse: prefiro ver o nordestino com tome a um nordestino sem dignidade. Veja as notas tnqu!grállcas, Senador. Estou com o juizo bem direitinho, bem aprumadoz!nho.
O Sr. José Uns fARENA - CE) - t claro. V. Ex.n talvez.

não teve a Intenção de dizê-lo.
O SR. AGENOR
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IMDB- RNI -Disse e repito: pre-

firo ver um nordestino com fome a um nordestino sem dignidade.
O Sr. José Llns !ARENA -

CEI -

Creio que guardei bem a

palnvra ...
O SR. AGENOR MARIA IMDB -

RNI -

Mostrarei as notas

logo que terminar o discurso.
O Sr. José Llns I ARENA -

CEI -

Bem V. Ex.• disse que

cm sua região hó. mais de 500 mlnifúndlos, para ser exato, 537,
aos quais o Governo está. dando mão-de-obra de graça ..
O SI!. AGENOR MARIA I MDB -

RN 1 -

E eles não podem

aceitar.
O Sr, José Lins fARENA - CEI - Vou exatamentc chegar
ai. Eles não podem aceitar porque o Governo pede como coopeperaçiio ou como contrapartida o trabalho do próprio proprietário que tnmbém é pobre. E nem Isso, diz V. Ex.•, ele pode dar. No

entanto, V. Ex." acha que o Governo está ttrando do pobre para
dar no rico. Quem é o rlco? Não sii<l todos pobres? Nobre Senador, há ni um problemn sério que precisamos ajudar a resolver.
Vnmos juntar forças, a sun lntellg:Cncia e com a sun bondade, para
nceltar os fatos e para buscar soluções que se o.prlmorem sem
lnvnlldnr totalmente ns atunls. Também eu quero sah'l.rlos mais
nltos. Por outro Indo se o nosso proprletàrlo recebendo quatro
empregados de graça, não pode pagar um, apenas um, por sua
conta, como pode V, Ex."' defender o aumento desse mesJ?o salàrlo mlnlmo? ,Não são todos pobres? Note bem, Exceloncla, n
Incongruência. Mo.s, nüo vou continuar, Deixo V. Ex." desenvolver
o seu tema. Multo obrigado,
O SI!. AGENOit MARIA IMDB -

RNI -

Senador José Llns,

cu defendi aqui, desta tribuna, que o Governo emprestasse o di·

nhclro, com 20 anos de prazo, com carimcln para esse empréstimo.
O Governo achou que nflo devia emprestar, devia dar.
O dar é uma maneira de de.s!lbrar as criaturas; o dar diminui; o dnr ofusca a dignidade nlheln; o dar perverte as pess~ns:
o dar, enfim, emnscula o homem. Eu disse desta tribuna, ha 15
dins, sou contra o dar. Queremos, sim dinheiro emprestado, a
longo prazo, com carência, juros módicos, mns o dar não. E o
resultado estó ai. Estúo dando e o pobre não pode receber porque,
V. Ex.u. o disse multo bem, ele não pode entrar com aquela parcela de 20'ir, parcela que ele não tem. O que acontece? O pobre,
não podendo entrar com n parcela, se alista na terra do rico, que
é quem está sendo beneficiado pela dádiva do Governo.
O Sr. José Lins IARENA- CEI -Nobre Senador, se ele não
pode receber de graça, como pode pagar empréstimo? Não entendo,

O SR. AGENOR MARIA 1MDB -

RNI -

Estou respondendo

à Indagação mallclosa de V, Ex.n V. Ex."', maUclosnmcnte, disse
que cu defendi o salário para o homem que não podia pagar
salàrto. Defendi o dinheiro emprestado, advogando dessa tribuna
o empréstimo para todos e que desse no homem o dlrelto à independência.
Defendi o salário mlnlmo de acordo com a nossa região, advogo.ndo o Governo subsidiar os aluguéis, advogando o Governo subsidiar aUmentos de primeira necessidade.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que busquei, no discurso
anterior, foi como se eu estivesse adivinhando o que poderia acontecer, e estâ acontecendo; é problema de uma gravidade ímpar,
porque mexe com sentimento do pudor no homem. t um sentimento que ninguém pega; é um sentimento QUe o homem sente, c
ninguém o pode apagar da almo. popular, porque se ele for apagado da alma desse homem, ah!, meu Deus, para onde seremos
arrastados?
Porque digo e repito: prc!lro o nordestino com fome ao nordestino sem dlg·nldade. O homem que tem tome poderá. sacló.-la,
hoje ou amanhã; mas o homem que não tem dignidade não poderá repará-la, nunca mais. O homem perde a saUde e poderá recuperá-la; perde o emprego, conseguirá outro; perde a própria
esposa, poderá conseguir outra. Entretanto, se ele perder a vergonha, não a consegutr:i mais. Sim, ele não a con!egulrâ mais.
De forma que o meu discurso, a tõnlca do meu pron uncla·
menta, tem como base este princípio malar que é o sentimento
de pudor, o qual é realmente a suprema base de nossa sociedade,
do convivia entre os homens - pobres, médios ou ricos - mas
todos com dignidade, O pobre sem dignidade não vale nada. O
rico sem dignidade vale alguma coisa porque tem dinheiro, mas
o desgraçado que é pobre, perdendo a sua dignidade, perde tudo.
Não vamos, pelo amor de Deus, concorrer para tirar-lhe a dignidade, porque é justamente o sentimento de pudor. o bem que ele
possui. Vamos preservá-lo, vamos protegê-lo.
O Sr. Evelãslo Vieira <MDB - SCJ - V. Ex.• me permite um
aparte?
O SR. AGENOR ~!,\RIA IMDB -

RNI -

Com multo prazer

ouço o nobre Senador Eveláslo Vieira.
O Sr, Evel:isio Vieira !MDB - SCl - O fato principal abordado por V, Ex.n são as conseqüências da seca no nordeste. Se
tivéssemos o seguro, a produção agrícola e as suas conseqüências
não seriam as mesmas, causando enormes prejuízos ao Nordeste.
Ê preciso nôs Instituirmos um sgeuro agrário neste Pais, Sr. Senador; Isto não ser:i difícil. J!: preciso uma decisão politica cora·
josn do Governo Instituir o seguro agrário e, assim, o problema
estarã atenuado substancialmente.
O SI!. AGENOR MARIA IMDB -

RN 1 -

Senador Evehislo

Vieira, o Governo o.té hoje núo tomou nenhuma medida objetlva,
no sentido de diminuir as conseqüimclas terrlvels de erros secula·
res, os quais se perpetuam contra a. agricultura brasileira.
Digo a V. Ex,n o seguinte: o ICM que Incide sobre a produção
rurnl deste Pais, é um tributo que se cobra sobre a operação
comercial. Senador Eveló.slo VIeira, o agricultor, o produtor rural,
niio é um comerciante; ele é um pobre produtor rural que nüo
conhece nada da mecânica tributária, ou melhor, a mnlorin deles
nem sabe o que C tributo, pois n palavra comum C Imposto. Pois
bem, o Governo cobra um ICM de 5~} Incidindo sobre o produto
bruto na operação comercial, desses PI'Odutores; um produto cuja
cobrança é horizontal. O !CM é horizontal. Se produzo este ano
30 bolsas de a!'roz do meu hectare de terra e tenho alguma rentabilidade, sofro 15% de ICM c 2,5% de FUNRURAL, ou :mja, 11
carga trtbutUria. Siio 17,5% que Incide sobre nquelns 30 bolsas
produzidas no meu hectare. Pois bem, .se no nno .sc(tuinte rnlta.r
chuva c cu só colher 5 bolsas de nrroz, sorrcret a. mesma taxa de
ICM c a mesma cota de .sacrltlcio do FUNRURAL de 2,5% ou sejn,
17,5% Incidindo sobro aqueles mlnf{Undos 5 sncos de arroz.
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Ora, como ê que podemos sotrer tributo sobre uma pr(Jdllçflo
dcrJcltárin. ou gravosa? Como é que essa ar~rlcultura bra:;llelra
podcró. sofrer um tributo horizontal dando ou nü.o lucm?
Há trl:s anos pa.o;;sados pcr~untcl ao Sr. Gov<:rnador do Ceará
Sr, Adnuto Bezerra: "Sr. Governador, V. Ex.a n.:conhec<: que al~o~
dão rlbroso C gravoso?" Ele me respondeu: "Senador, cu reconheço. " Indaguei-lhe: "V. Ex.n reconhece c cobra 15!fí do ICM
fiObre esse algodão?" Respondeu-me: "Senador, se cu não cobrar
como Irei pagar no meu funcionalismo?" Então, Senador Evelásl~
VIeira, veja o erro crasso rio Governo que joga a carga da Infelicidade tot.al em cima desses ruralistas, desses camponeses, na sua
malorln uns pobres endividados.
Digo a V. Ex." o seguinte: 95% dos pequenos e médios proprietários do Nordeste estão proletarizados! A modificação da tllosotla trlbutárla começou a partir de 1967 - Já Já se vão 12 anos
- empobreceu o agricultor brasileiro c, multo especialmente, o
agricultor do Nordeste.
Perguntei a S. Ex.n, Sr. Ministro Delfim Netto: "Por que con~
tlnuar esta monstruosidade?" E ele me respondeu: "Senador
Agcnor Maria, esse Imposto foi criado para um pais unitário;
quando nos velo a sua aplicação em 1067, notou-se que era um
erro flagrante. Passei 7 anos no Ministério da Fazenda c não descobri uma saída. O meu substituto passou 4 anos c também não
a descobriu. Estou voltando, agora, c respondo a V. Ex.n que não
sei como iremos resolver Isto."
Ora, Senador Evclásio Vlclrn, cu considero o Ministro Delrtm
Netto como um dos homens mais preparados deste Governo. E
ele próprio não encontra uma .-;olução para rato mclancóllco desta
natureza?
O Sr. Evel:isio Vieira t MDB l - Quando o MDB assumir ...
O SR, AGENOR ~!,\lUA IMDB - RNI - Porque esta é a
grande rca.lldadc. A Incidência tributária não Incide sobre o lucro
da produção. Ela Incide sobre a operação comercial.
Senador Jose Llns, pelo amor de Deus, me apartele! Fique
comigo; junte a sua voz à minha e vamos condenar um sistema
tributário que atende, diminui, denigre e tira o homem do campo
pela imigração enchendo as cidades, transformando São Paulo
em uma megalópole, aonde as suas estruturas de hospital, redes
de saneamento, escolar ...
O Sr. José Lins IARENA- CEJ -Permite V. Ex." um aparte?
O SR, AGENOR MARIA CMDB- RNI -Pois não,
O Sr. José Lins fARENA- CEI -Nobre Senador, não h:i dú~
vida de que o Nordeste & pobre, a cultura do algodão se torna dlfi~
cll pelo seu rendimento extremamente baixo. O pequeno proprte~
tário tem dificuldades de viver do seu próprio trabalho. Mas, o
que não entendo é por que V. Ex.u. se rebela contra o Governo,
cxatamente no momento em que este vem ajudar ao mesmo tem~
po ao propl-Ietó.rlo pobre e ao oper:irlo.
Eu sei que somos pobres, somos de uma pobreza congênlta.
Mas, nos rebelarmos contrn a ajuda no momento, em que a.s
condições são mais dlticeis, realmente não entendo. Desculpe-me,
não estou contra v. Ex." Estou apenas mostrando que não ê por
isso que se deve culpar o Governo. O Governo está fazendo o seu
esforço. Eu mesmo, Ex. 1 ~. tenho estado a seu lado, buscando recur~
sos para ajudar aos nossos lrmáos através do Projeto Sertanejo.
Vamos ajudá-los, juntos, nobre Senador.
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RNl - Senador José Llns,
eu não estou rebelado. O problema do tributo é preciso ser modlticado e o atunl Ministro me diz que não tem como moditlcá-lo,
apesar de eu provar por a mais b que ele é uma aleivosia, ê uma
nnomaUn, é um paradoxo. Enfim. não vejo um termo pnrn ndjetlvar o que seja essa tllosotia tributária,
O Sr. Jose Lins IARENA - CEI - Permite V, Ex." um aparte?
O Slt. AGENOR MAitfA IMDB - RN I - Pois niio. Só conCJUindo.
Acho o seguinte sobre o problema do tributo, a situação é
essa que empobrece c trans!ormn n agricultura proletarizando o
proprietário rural. O problema do pagamento, ngorn, nns !rentes
de serviço nas propriedades, para execução dns suas ln!ra-cstruturas, considero um erro crasso porque é tirar do proprletó.rlo o
direito de pagar seu operário.
O Sr. José Uns c ARENA - CE! - Mas, ele nüo tem dinheiro
para pngnr.
O Slt. AGENOR MAltiA CMDB - RNl - Eu volto n responder: o homem do Nordeste, nüo tendo dinheiro pnra dnr n sun
esposa para ela rnzcr a fclrn., ele perde n. sun rorçn. moral dentro
do seu próprio lnr.
Ora, se o homem perde a torça moral pnrn com os llCUs fnmlllarcs, como é, Senador José Lln.s, que ele vn.l ter Cor~n moral para
o seu empregado?

~...._-

-------

. &,

J..),

,. s: ,:R·.~ ·.·.' :·;\11. .. '··'

IJ)

Sexta-feira lJ

1615

Esse é o problema que trago ao Senado, esse é o problema que
trago no Gov<:rno e quero contar com o stu apoio, com o seu va.Uo.so apoio, pflra que o Ministro Andreazza descubra uma. torm.l de
prestigiar e,o.;te homem. porque digo a V. Ex. 11 o sc~uinte: Agora,
segundn~teira, cm Currais Novos, vieram a mim uns trinta contempla?os com o ·:Projeto Sertanejo", de V. Ex. 11 , projeto que é ~
rcdençao daquela arca. O "Projeta Sertanejo", cu repito aqui, .serã
a redenção do Nordeste.
Pois bem, Senador José Llns, que acontece com o "Projeto Sertanejo"? Ant~s de ser nclonado o "Projeto Sertanejo", o Banco da
Brnsll, atraves de sua gerência, em alguns municípios procurou
cadastrar os proprietários que ainda não Unham cadn.str~. no Banco do Brasil e emprestar dinheiro por cinco anos, tazendo empréstimo de melhoramento, n 15r/r e 18%. Todo mundo tez esses
emprêstlmos. Chega, agora, o projeto de V. EX.1\ o "Sertanejo" que
é a redcnc~ão. A maioria dos que precisam não vão poder fazer,
porque estao devendo ao Banco do Brasil. Aquela minoria que está. sendo contemplado. não vai poder tazer o açude, porque, por incnvel que possa. parecer, ele teve o direito de ter o seu projeto
aprovndo, ele tem n responsabiUdade de ttcar devendo o dinheiro,
de ns.sumlr o compromisso da divida., mas não esta merecendo a
confiança de receber as parcelas. Sim. Ele não está tendo a confiança de merecer as parcelas c diri!Pr o serviço do seu açude. Pelo
amor de Deus, o que quer o Governo? O homem tem a responsabllldn.de de Jssumlr o compromisso, o hom~m tem u re.iponsn.b1Udadc de pagar o compromisso, mas o homem não tem o merecimento de receb:!r ns parct:In.s e aplicar o dinheiro qut: t ele quem
vai ficar devendo.
Pelo amor de Deu.s, Senador José Llns, é um erro crasso; e
eles vieram a mim e disseram o seg-uinte: "Preferimos náo operar
com o "Sertanejo", porque hiso é uma indignidade que querem
tazer contra nós".
O Sr. Jose Lins tARENA- CEI -Permite V. Ex.ll um aparte?
O SR. AGENOR M,\RIA I MDB-RN I - Com o mo.lor prazer.
O Sr. Jose Llns (ARENA-CE! -Acho que no caso do "Projeto
Sertanejo" não hã nenhuma razão para Isso.
O SR. AGENOR MARIA I MDB-RNI - O "Sertanejo" é de
V. Ex." Vamos Vt!r o que V. Ex." vai dizer, o que acha disso, porque
está em jogo o :;eu projeto.
O Sr. José Lins fARENA-CE) - V. Ex." chega a um dilema.:
se o proprletãrio pobre produz, vai pagar imposto; e se não produz, o que lhe acontecer? Vê V. Ex.n que o problema não é deixar
de plantar algodão; o problema talvez não seja nem mesmo abolir
o Imposto. O Imposto é n única parcela de que o Governo dispõe
para fazer estrada, escolas, etc., no melo rural.
O Slt. ,\GENOR MARIA IMDB-RNI- Mas a fllosoUa dos Impostos, se V. Ex.n me permite, foi criada para o homem, do seu
lucro, pagar alguma coisa ao Caverno para toda a saciedade receber de volta. Mas o imposto sobre o agricultor está sendo cobra ..
do numa. operação comercial. Esse que é o grande problema..
O Sr. José Llns CARENA-CEI -Claro. Eu sei. Note bem. O
imposto é um componente do custo. A solução, nobre Senador,
está no homem que deve ser ajudado o. aumentar a s.ua produtividade. Em vez de produzll' 10 ou 12 arrobas de algodão por hectare,
ele tem que produzir 50 ou 70.
O SR. AGENOR ~IARIA IMDB-RNI - Como é que ele pede
para São Pedro chover mnis. Explique-me o caso de São Pedro,
da. chuva.
O Sr. José Llns I ARENA-CEI - Permite V. Ex."?
O SR. AGENOR MARIA CMDB-RNI -Permito.
O SR. José Llns IARENA-CEI - Esta produtividade, nobre
Senador, V. Ex.a snbe...
·
O Slt. AGENOR MAitl,\ IMDB-RNI - Produção sem chuva
não existe não.
O Sr. José Llns CARENA-CE! - Por rnvor, desculpe. A produtividade é n do nlgodüo que ele planta c do sistema de plantio
que segue. Hoje mesmo no.s anos bons, ele não colhe quase nada e
por isso nüo pode ter uma renda r02oó.vel.
O que desejo é que ele tenha uma. maior produtividade. O que
se desenvolve, nobre Senador, é o homem, é no homem que devemos educar, do.r melhor semente, ajudá-lo n produZir mais, para
que ele posso. viver honestamente, com melhor pndrão de vldn,
mesmo pnga.ndo Imposto, sem o Que o Governo não poderia tnstalnr uma. simples escola. Vê v. Ex.u. no tunda estou de pleno acorda
com sun tese.
O SR. AGENOit MIUtiA CMDB-RNI - Parabenizo n sagucldndc de V. Ex."
O Sr. José Lins !ARENA-CEI - Desculpe-me, mns não C sagacidade, Estou realmente de pleno acordo com n detesu do Nordeste. ApenM tento colocar ns coisas nos seus lu~arcs, com a sua
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o.judn c com seu idca.li.smo. V. Ex.n. pode !ica.r certo de que não
estou contra o seu pensamento, apenns estou procurando uma. !ormn. de dizer o.s co1sa.s de modo que, tn.lv~z, satts!nça a. nós dois,
O SR. AGENOR MARIA IMDB-RNl - Senador José Llns, o
problema. é o seguinte, eu era Pr ...sidente do. Comissão de Agricultura em 1977. Fui convocado pelas o.gr1cultores e plantadores de
o.rroz da t\.rea. do sul de Mato Grosso, pa.rn ver o problema. da seca
nnqueln área., que prejudicou o.s nrroza.is, Fizemos uma reunião c

Ucou provado o seguinte: a produção de arroz c so.1a., no.quela ó.rea
o11de houve o verão, era 70P/o a menos; ·e eles iam pa.gar o mesmo
tributo. Então o problema. não era, nem é de produtividade, 1!: um
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problema climático. Então, a operação comercial não pode, absolutamente, continuar o. sofrer o tributo, porque o agricultor não é
comercl~nte. E tem mais um problema: quando o Industrial paga
o tributo, ele goza o crédito !Iscai. Sim, ele goza a crédito !Iscai.
Ele compra a matério.-prima, paga o tributo, quando ele vende a
manutatura, nquele crédito !Isca! é contab!llzado. O comerciante
compra a mercadoria e gozo. o crédito fiscal, quando ele vende, ele
pnssa a usar nque!e crédito !Iscai que ele adquiriu. O agricultor
não, ele paga o tributo quando compra, paga o tributo quando
vende e não goza de crédito fiscal nunca. Essa é a realldade, reaUdade que discuto desta tribuna há quatro anos, e que até hoje o
Governo não tomou uma atitude objetlva para resolver. Então, se
nfio tomou, é porque não quer tomar.
O tributo é medieval, o tributo é escorchante e, na minha área,
está proletarizando a pequena e média propriedade e concorrendo
para o êxodo rural.
Sr. Presidente, V. Ex." me chama a. o.tenção para a hora.
V. Ex.• é um homem de Pernambuco, é um produtor, é um trabalhador rural. V. Ex.• trabalha e produz. V. Ex.• sabe das nossas dlticuldades. Será. que o Governo não tem os caminhos para resolvêlas? Sim, tem. E por que não procurou resolver até hoje? Porque
não quis. A SUDENE, por que esvaziaram a S'UDENE? Por que a
SUDENE não tez mais pelo Nordeste? Por que !alta competência a
seu.s técnicos? Por que !alta vontade a seu.s dirigentes? Não, !alta
simplesmen!<! dinheiro, não há dinheiro.
Sr. Pre.idente, quando chegue! aqui em 1975, apresente! um
projeto de legislação d!!erenc!ada. Este é um Pais que se divide
em 5 regiões ímpares, diteren tes, como são os dedos das minhas
mãos. E não entendo uma só legislação para 5 regiões d!!erentes.
Então, a.presen!<!! um projeto defendendo legislações d!!erenc!adas: uma legislação especl!!ca para o Norte, outra para o Nordeste,
para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pois só assim ter!nmos uma
hegemonia na administração públlca nacional.
O Governo não deu ouvido e continua fazendo o seguinte: nxa
o salário m!n!mo em São Paulo em Cr$ 2.266,00, e, no Rio Grande
do Norte, em Cr$ I. 644,00. Por que a d!!erença de salários? Por
que .somos dUerentes?
Vcja.m bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, M horo. do di·
re!to somos dl!erentes: os salários são !!xados verUcalmente de
cima para ba.lxo - São Paulo Cr$ 2. 266,00 e Rio Grande do Norte
Cr$ I. 644,00.
A taxa rodoviária vo.! ser lixada. Prestem atenção que ela
Iguala as dl!erenças: a taxa rodoviária do Rio Grande do Norte é
Igual à de São Paulo. Então, por que na hora do direito 'somos
desiguais, d!!erentes e na hora da taxo. rodoviária, da taxa da
água, da. trucn da lu~, do. taxa do gãs, dos Impostos, dos tributos
med!evo.!s nos Igualam?
Não, Sr. Presidente e Srs. Seno.dores, não tem sentido, não tem
lógica, o que ev!denc!o.-se é que o Governo quer lazer de nós paspolhões.
l!: Importante que o Governo compreenda que ele não dirige
um bocado de emasculados, dirige um bocado de homens que querem que, acima da tome, prevalesça o sentimento do pudor c da
dignidade.
Por isso volto a responder, antes de encerrar este discurso:
pretiro o Nordeste com tome, do que o Nordeste rastejando, emasculndo, sem pudor, sem sentimento c sem dignidade,
Obrigado, Sr, Presidente, e até outra oportunidade, se Deus
IW!m o permiUr. !Multo bemll
O SR. PRESIDENTE <NUa Coelho) - Concedo a palavra no
Sr. Sena.dor Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB-ES. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, con!~ratulá.vnmo~nos com o Munlcipto de Alegre, pela
e!icolhn de um dos seus tllhos, talvez o caplxnba mais destacado
hoje, Embnlxndor Joiio Batista Pinheiro, como Embaixador na
Rússlo..
Hoje, temos a lamentar o dcsnparcclmcnto de um politico, de
um homem público que serviu àquele Munlciplo c no nosso Estado,
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Retiro-me n Oscar de Almeida Onmn, Dcputndo Estadual cm
quatro mandatos consecutivos. Representando o Munlcipio de
Alegre na Assembléia Legislativa, all registrou uma das mais marcantes atuações, teve lugar à Mesa, à Comissão de Constituição c
Justiça e em outras Comissões de relevo da Casa, e sempre se
destacou pelos serviços prestados ao seu povo c ao nosso Estado.
Ex-tabelião do Municlpio de Alegre, que é um dos grandes munlciplos de nosso Estado, serviu também ao povo alegrense que o
mandou quatro vezes à Assembléia Legislativa. Lider católico dos
mais eminentes do Sul do nosso Estado, desempenhou, na. comunidade católica cap!xaba do Sul do Espirita Santo, uma das
ma.ts marcantes atuações.
Sr. Presidente, tal esse lidcr politico que pertenceu, como eu,
à velha matriz pessedlsta que forneceu tantos politicas ao nosso
Estado e ao nosso Pais. Oscar de Almeida Gama faleceu anteontem no Rio de Janeiro e seu corpo tal sepultado na generosa terra
alegrense, que o recebeu com as manifestações mais eloqüentcs da
seu pesar c do .seu luto,
Deixou vlllva, D, Maria Conceição PLnhetro Gama, senhora de
virtudes excepcionais, e vários tllhos, todos formados, sendo que
uma tllho. com curso de destaque numa universidade dos Estados
Unidos da América.
Assim, Sr. Presidente, presto ao meu ex-companheiro de Partido e ex-Deputado OScar de Almeida Gama, talecldo anteontem
no Rio de Janeiro· e sepultado na generosa terra nlegrense, as
homenagens da minha. Bancada, em nome do Espirita Santo, a
ele que tanto serviu a Alegre, à comunidade catóUca do Sul do
meu Estado e ao povo do Espírito Santo, em todos os postos da
sua vida públlca.
Eia o que tinha que dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE !NUa Coelho> - Concedo a palavra ao
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALIIAES IARENA-BA. Pronuncia o seguinte discurso.> - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O problema. do cacau está. na ordem do dia. E não só quanto
ao esforço brasileiro, no que toca ao aumento da produção, como
na tentativa de elevação de juros de tlnanclamento.
·A Bah!a é o grande Estado brasileiro produtor de cacau
190%), seguido pelo Espírito Santo. A estima Uva para o ano
agrícola 76/79 é de 260 mU toneladas, Merece destaque, porém,
que, enquanto o aumento em :ireas cultivadas tal de apenas 18%,
a elevação da produção !o! de 77%, comparando a sa!ra de 72/73
à sa!rn de 77/76, E Isso em !unção da melhoria da produt!v!dnde.
A nossa área cultivada é atua.Imente de 444 mll hectares, havendo
em desenvolvimento 112 mil hectares; e estão sendo preparados
para o plantio no próximo ano 54 mU hectares. Por outro lado,
o rendimento médio da produçãv baiana é de 630 quilos por hectare, o malar de todos os países produtores.
O esforço por este resultado deve-se exclusivamente ao trabalho do cacaulcultor. A CEPLAC, organismo que estimula a produção cacauelra, é mantida com recursos do produtor. E este
organismo vem realizando um grande trabalho, sério, em fnvor
da maior rentab!Udade da produção, principalmente com o. campanha pela renovação dos cacauais. Os lavradores têm atendido
a esse apelo, e velhas roças, de produção minguada, estão sendo
refeitas com a plantação de novos co.cauo.ts, dentro de uma orientação técnica que bcne!!c!a a produção,
Há um esforço nacional, entretanto, em ravor da a.mplinção
das áreas de cultivo, estando o Governo Federal voltado para n
Região Amazôn!ca, de onde, al!ãs, o cacau velo para a Bah!a.
Espera, com Isso, o Ministério da Agricultura chegar à produção
de 700 mil toneladas/ano, não somente cm !unção da Implantação de 300 mil hectares, como também pelo replantio, ou a renovação em 150 mil hectares. E não é dttlcil ser atingida. o. meta
governamental. Terras nós temos, c o trabalho bo.Lano, como o
amazonense, há de ser importante pnrn a obtenção do aumento
desejado. E Isso é Importante, sabido que a produção de Gana cn!u
30% e o da Nigéria 35%. Niio será difícil, desse modo, com o trabalho brnsllelro, sermos em pouco tempo o malar produtor de cacau do Mundo, com uma participação de 20% da produção
mundial.
Fazemos apenas um reparo a essa dlvcrsltlcnçüo de áren.. Nós
da Bnhln niío podemos concordar com o desvio ele recursos dn
nossa produção po.rn outras ó.rens. Os 10% que nos são cont!sco.dos devem ser, no nosso entendimento, npllcndos em nossa rer.lfio,
tii.o carente de serviços de lntrn-estruturn c de Jncentlvos nos
pequenos n~rlcultores.
A nltn veriticndn no preço do produto se deu cm runçfw do
decréscimo ela praduçüo ufrlcnnn: e merece um esludo cutdndo ..,o
em saber se o aumento c.la produçito e, conseqücntcmenlc, dn
o!ertn, nüo o~caslonnrl\ n clc!ivnlorlznçüo do produto. DL'v,c ser mantida l\ relaçuo consumo x produção, Jevnndo-:;e cm conta, naturalmente, o aumento d!l populaçllo mundial. A qucdn na produ-
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çüo mundial rez com que .se de~~e ulllll elevação nos preços aclm~
do qu{~ se previa. E Isso. só aparenteml'nte, C um bem. O Ideal C
que a produção esteja equilibrada com o consumo. ele modo que
não force altas t>lcvadas. Pois, se Isso acontecer, corre-~;c o perl~o da crlnçfw dt! sucedàncos para produtos derivados do cacau
em condições mais vantajosas de concorrCncin. Com sacrtricio
para a produçüo. ~ qUL' o Irreal nunca ajudou o desenvolvimento
de qualquer produção. Estã previsto um dt'flc1t do abastecimento
do ca-cau. jli cm 1085, donde a necessidade do Brasil .se pór cm
açf10 para evitar que Isso vcrHique.
Ao tempo porém em que n. União se dispõe a aumentar a produç5.o do cacau brasileiro, nccna com umn medida que está tendo
a pior repercussão em todos os meios produtores. !!; que pensa
o poder público em aumentar os juros de créditos dc.•stlnado.s :is
culturns de exportação, aplicando a dHrrcnçn cm cultura/i dt~
subsistCncla. Embora o Ministro Ot.>l!lm Nl'lto esteja ravorúvel h
manutençüo dos juros nos niveis atuals, dlvul~a-sc a intent;fio dr.
;1umentnr os juros de lnvc.stlnwnto.s no setur de culturas d(• exportação, o que, t•spcramos, nüo vt·nha a ser concretizado.
O Govt'l'no busca aumentar as exportações cm favor do equilíbrio da nossa balan\a de pal{amento c t•ntmva. por outro lado
esta cxrJortaçiio. ~ uma l:'levaç:'io nlta, de 15 para 35'-;. E. no que
tocn ao cacau. os produtores t&m carradas de razão no que dizem
O importantr seria que o Governo desse mais atenção ao produto
qllt• vive c .se amplia il:.; suas pruprlns custas, já que
o produtor
quem mantém a CEPLAC. E, Sf~ somente a Bahia, pratlcament~
produ'Z c;:1cau. t•st.nmos nós, através do org:mlsmo de ampan: ti
procluçüo, ajudando toda a produção n~lclonal. Quando o cae:~n
do Amazonas vier a produzir jú muiLo suor baiano foi p;u·a a
Rer-:ião Nortl;;;ta desviado. A dolorosa V(•rdade
que o Guv~!'IIC
Fcch·ral. cm mais de uma oportunidade, tt~m prometido recurso~
frclerais para o estimulo da produção cacaueira. mas promessa.;
qur núo tem sido cumpridas.

e

e

E c:~ta, Sr. PrcRidcntc, C a pcrspt•ctlva da produçUo nacional
do cacau. Pt>rspectlva que é boa. Não ê justo que st• dê elt•vaçiio
dos juros para a lavoura c a Indústria do cac::lU, em bt•neficlo
de outras lavouras. mesmo dt• subsistóncla. Por mais meritória
qur. seja a lntcnc;:io. Todos sentem n necessidade.• de lncentlva.r
ns !avourns de sub.slstóncia, para baratear o custo da alimenta·
ção. Não dcvPmos, entretanto, "é despir um santo para vestir
outro". Não podemos criar dirlculdade a mna lavoura do Nordes·
te, respons:in•l por uma ~rande pn.rcel;l da arrecadação tributá·
ria dn Bahla. O cacau é essenclalmentr nordestino c nossa reglíw não pode, não devp ser sncrlflcada, ou atln~;tdn por medida:;
dt• carãtcr ~era!. Tenho dito e repetido, na rsperança de ;;;c.•r ou·
vido. de que é hom até de discriminar em favor do Nordeste c
não cxlgü de nós uma parcela de sacl'ificlo.
Se o desejo do Governo é de que haja c>xportação. os baianos.
com os brasileiros de um modo geral, c::;tão dispostos a tudo
fazer prlo aumento de produtos exportáveis. Mns sem pedra no
caminho do st•u grande trabalho em favor do BrasH.
Em lugar de aumentar os juros do crédito destinado no cacau.
Qovcrno Federal deveria dnr uma assistência prlorltãrta aos
pequenos produtores de cacau, que vtvem desasslsttdos. Da tltuln~ão d(' suas propriedades, educação da tamilla, assistência médlcn c vias de comunicações precârlas, nté o acesso ao crédito rural
vai mn longo caminho que deveria ser percorrido com a ajuda da
Governo. Multas vezes a falta. de conhecimento não permite qur
l•stes pequenos agricultores se hab111tcm no cródlto rural. E são
l'le!'i que mais necessitam, pois, cm suas pequenas propriedades
quase sempre existem áreas dlsponivels pnra o cultivo do cacau.
havendo lntrt·essc ncss:\ tarefa, desde que passem a contar com u
npoio técnico c rlnanceh·o.
~l

Como jó. rol dito por alguêm, "o pt•queno produtor nii.o constlt.u! a exct>ção na paisagem rural brasllelrn. mas a :ma grnndt•
ma1oria, o património social mala expressivo num pais de vocaçüo
a~ricola, que st~ pretende tarte c auto-suflclentt• no sctor". 1 Multo
bPm!l

O Slt, l,llESID ..:NTE tNiio Coelhot - Concedo a pnlnvrn o
nobre Senador Lourlval Baptista.
O Slt. LOURI\' AL 81U'1'1ST1\ 1 AREN:\wSE. Pronuncia o sel!llintc discurso: l - Sr. PrcsidPntc t' Srs. St:>nadurcs:
s~mpn• rui um t•ntuslasta ela avlnçüo br:-~silelra. cuja lmpurtúncla para urn Pais dt• nossa extensão C obvia e qut• para nos,
br:-tsllclros. tem um slg:nltlcndo L'SPl'cial, desdl' que n Mundo dt•w•
a SnnLos Dumont. n inven<;iio elo avlüo.

1!:, portanto, com satlsfuçúo qnr constato. mnL-; uma Vl'Z, u~
result.ado'\ alr.ançado'\, no nno qut· findou, pt•la VARIO
qut• et•lt•bt'oll nn dia 7 o M'U 5:!. 0 :tnivt>rsúrlo dt• !uncla<,'i-tll

I'XcPlentt·~

Em 1!17!1, a V.I\RlO mantt•\'t' a ;wrtormallCl' di' pnu:;ar um
iL\'iÜo t'm r·ar!a .~t·h· minuto:; t•tn alguma dt• suas 5;, ~··;raJ;~o.;, tr:11lS·

portanch' pa:-s:q:t·lros que st• utilizaram da·; :llliiS :.!í'O agt'lll'la:~ I'Sp;l!h:Hia·. ptll' t'llteu Clllltlnt•lltPs. Hl'al!lol! notavl'l l'tilu!Tll d1• mar·
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Ju~lln,.; no exterior, no sentido de dL:wnvoivel' o trafego comercial
1mra o Brasil. tendo n•nllzado uma série de seminários na F.urupn c nos E.">tados Unidos. E obtrvc. ao tênnino dr 1078, um lucro liquido - após o Imposto de Renda - de CrS 1 bilhão t• 96
milhões. remunerando r.m ao,-; seu capital no ano. com crs 0,98
por açáo.
As estatísticas divulgadas pela Empresa mostram que n
VARIO transportou, cm 1978, 3.730.534 pas.sa~elros. sendo 2.720.732
nas linhas domésticas e 1.009.802 nas linhas lnterna.cionnls. que
s~:rvcm a 55 cidades cm quatro continentes. A mêdla diária de
10.220 passageiros voaram na trota dí' 51 aviões, dos quais 39 são
Jatos e 12 turboCllces. estes operando exclusivamente na ponte-aérea Rio-São Paulo.
Os grandes DC-10 e os Boelng-s 707, utilizados no setor lntcr:taclonal. tiveram um aproveitamento de 8.18 horas por avião/dia.
1\ demanda do tráfego teve um crescimento total de 71 r;, sendo
71'; nas linhas lnternaclonnl.'i c 72'~ nas rotas domésticas. As horas de vóo alcançaram o total de 121.286, o que equivale a 332 haJas dlarias. O volume dr carga foi de 518.340.000 tonr!adas/qullometro.
São dados excepcionais, sltuando·se a VARIG entre as maio·
ws e mais bem organizadas empresas de aviação civil de todo o
Mundo. superando ela. a cadn ano. recordes. Indispensável sr torna qUL' nos con~rallllemos com todos os que trabalham na empre!:a. dlretorcs. tripulações. assim como os funcionários os ma1.s
modt!StO'>. pois todos colaboram parn resultados tão e">plêndldos. o.s
.~ervicos da Empresa assumindo. todo ano, Jmportãncla maior para
o Brasll. E não se pode jamais deixar de aludir ao ;;;ign1flcado cxtraordimi.rlo para o País da pre.sença, respeitada e admirada. da
VARIO cm quatro continentes. do que decorrem beneficias con·
;;idcrt\vels para o Bmsll.
Participando do rrAOZljo de todo o pessoal da Emp1·esa. hoje
dirigida pelo Presidente l!:rlck de Carvalho e pelo Vlce-Prcsldcntc Henry Schvetz, pC'l:t comemoração dos seus 52 anos de vitorio·
sa exl.stCncla, formulo votos para que a VARIG prossiga sempre
no mesmo ruma, superando a cada ano seus recordes e levando
:to mundo Inteiro a presença do Brasil! tMulto bem! 1

O SR. PRF.SJDt:NTt: 1Nilo Coelho• 110brc Senador Franco Montara.

Concedo a palavra ao

O Sll. FR1\SCO :\olONTORO 1MDB -- SP. Pronuncia
te discurso.• -- Sr. Presidente e Srs. Senadores:

o seguln·

Rt'cebcmos de órgãos da Imprensa e de Uderanças do Esta·
do de Mato Grosso fundamentada representação a respeito do
~rnvt~ problema do Pantanal. São apontados ratos que representam verdadeiros atentados à ecolo~ia e ao melo ambiente.
Informam ainda a:; representações que o problema está. alarmando a população daquela vasta rí'glão e provocando manl!es·
ta.ções dirigidas as autoridades estaduais c federais.
•
Considerando a gravidade dos fatos apontados, que vamos
rcluclonar, solicitamos il Sccl'etnrtn Especial do Melo Ambiente,
dirigida pelo Sr. Paula Nogueira Neto, o exame das denúncias !í'l·
tas por várias comunidades de Mato Grosso e a tomada" das pr~
vldCncias necessárias para atender às exigências de Interesse pu·
bllco.
As denúncias que recebemos podem
1 -··

ser assim slntrtlzndas:

o Munlcínio de Poconé tem limites naturais formados

pl'ios dois principais rios da Bacia do Prata, em Mato Grosso: o
Culabá c o Pnrn~ual:
2 - umn tirmn cmpreltelra ndqull'lu uma área de trrras à::
margem; do rio Culabil, nn local!dadP dr São João: cm pleno Pantanal. c.• !ez levantar aproximadamente 400 qullômctrns de barralwns rm torno dessa úrra, a fim de evitar n entrada da a~ua t•m
sua propriedade;
3 -- os atNros tém mnls de 3 metros e a "g~nnu1tn' de 40
CJUIIômctros nüo C wflcl('ntt• pat·a o rscaamento das á.guns dos
rios Cuinbó. e Parar,unl. Em consrqüCncla. grnnde número de JWqm•nas cldnde.s c propriedades localizadas aquém das barrnr.cn:está comph•tamcntt• subml'l'sa desde 1974. O g-ado roi dizimado rm
mais c! r 50'; ;

.;
!'lunwro.'ias propr!edadc.s localizadas além das barrnJ::rns
tlvet':tm as úgua~ elos rios Para~-:uai. Casan~ue, Clnro l' Pimmln cat:allzadas para as mar~cn:;, acabando subnwrsas f' c,)m os l't•banhns L:unb&m dizimados em mais de 50'·;
.'\guardamo.~ da St•crt'tar!a Espt•rlal elo ML·Io Ambiente os t•st•iarl'cinwnto:-. t• as proviclenrlas indlspt•nsavt•ls à cleft•sa da 1'<.'\l·
J,;gia t' elos IL•gitimu.-. llllt'l'l'~-~l'S elas popula~·út•s locais 1 ~ultu bt•m 1 1

O SH. l'ltESIDI·::\''1'1·:

1

Nilo Cot'lhoJ

li<lb!'t' St•nador .!t•sw Frt•ln•
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O SR. JESSÊ FREIRE !ARENA -

RN. Pronuncia o SCf..:'Uintt•

dlscurso.l - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Nilo obstante o elenco de providências já ndotndr~s, c postas cm prlitica pelo Governo Federnl, com vistas u minimizar os
ctcltos cntnstróflcos da esUngem que se abate sobre o Nordcst.e,
entendo opOl'tuno, neste sucinto pronunclnrncnto, aduzir consl-

;

!';,
li

I

l!

l
·I

1

j
'

dL>rnçõcs sobre o ciclo de secas naquela reg:lúo, nlcrtnndo n.s autoridades pnm ns perspcctlvns de um flng:clo prolongado, "se~un
do estudo de conflnbllldnde lndlscutivcl, subscrito pela Unlvcrsldndc Federal do Ceará, pelo Instituto Ag:ricola do Estado de São
Paulo c pelo Instituto de Atlvldndcs Espaciais de São José dos
Campos", através do qual se revela que um novo ciclo de estia~
gem deve lnaugurar~se em 1079, prolangnndo~se por sete anos.
com um pico acentuado cm 1981.
A detlo.grnção desea ocorrência esta matertallzndn. nn seca,
em pleno desenvolvimento, na Região Nordeste, o que nos autoriza a acreditar na previsão clentirtca daqueles órgãos técnicos
que subscreveram o documento referido.
Diante das angUstias por que passamos, ante a calamidade
de uma seca, pnrece~me jnstl!icó.vel, por todos os motivos, trazer
à colação o assunto ora en!ocndo, esperando das autoridades res~
JJOnsó.vels por este segmento de nossa vida sóclo-econõmlca, no
caso o Ministério do Interior, um pronunciamento capaz de es~
clnreccr o que de real existe sobre o assunto.
A razão desta minha preocupação reside no rato de ser o
Rio Grande do Norte, sem dúvida, o Estado que mais vem so!rt!ndo os efeitos danosos da estiagem, eis que nada menos de
00';; do território norte-rlo-grnndense estüo atingidos pela cnlnmldnde, com as suas lavouras destruida.'i, os seus rebanhos dizimados, desfeita sua bacia leiteira, pela ausência de água e pasta~
gens, e o homem, cansado de lutar, descrente de vencer, abando~
na suas terras, tangido pelo flagelo, deslocando~se desordenada·
mente paro. outras regiões, objetivando conseguir melhores condições de sobrevivência.
Decorrência natural desse transtorno social é o decréscimo
dos índices de arrecadação, advindo, cm conseqüência, a não pos~
slbll1dade de o Tesouro Estadual ter condições de sustentar os
nivels de renda pública para cobertura de dispêndio de custeios.
Dl!icll não seró compreender, pelos parâmetros do nosso so~
frimento presente, o que representar:i para o Nordeste, em futuro
que se avizinha, o prolongamento dessa estlo.gem.
Daí par que a perspectiva de uma seca prolon(;'ada amplia o
110sso desespero, em razão do que pl'Cclsamos, se verdadeira a no~
ticla, tomar providências ncauteladoras, com razoável anteccdên~
ela, objetivando diminuir a extensão do !lagelo.
O Nordeste representa, aproximadamente, 30'1r da popula~
çã.o brasileira, e os seus habitantes vivem em uma área correspondente a 1St;, da superticle territorial do Brasil.
Isento do exacerbado sentimento regionalista, o.credlto, no
entanto, que estes percentuais significam que a Nação tem para
com o homem nordestino compramJssos da mais alta responsabilidade.
Não hti negar a solidariedade dos órgãos federais e estaduais,
na mobUização de recursos, visando a diminuir a extensão da ca~
lamtdade, nas ãreas atingidas pela seca.
Ao contrário do que ocorria em anos anteriores, o atual programa de emergência para o atendimento nos flagelados consiste, especlticamente, no tortaleclmento da propriedade privada,
pretendendo o Governo, com essa nova filoso!la, reter o homem
no seu próprio melo de trabalho.
A providência adotada e, por todos O:J titulas, merecedora de
nossos aplausos, porque racional e salutar.
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Para Valfrido Salmlto, Superint1mdcntc da SUOENE, o sistema anteriormente adotado - aberturas de frentes de trabalho
- demonstrou ser contraproducente, pois acarretava o aglotnt'·
rn.do de crntcnas de !lat:wlados ao Jonr.o dos rodovias, obrigados
pelas circunstàncla~; a se trnnsferlrcm de seus locais de mnl'a·
dln, provocando problemas :melais dos mais variados matizes.
Di!itanclnndo~se das proprledndcs onde trabalhavam e permanecendo fora. do convivia familiar. o rlagelado também contribuía
para a queda da produção ar.rricola no .sctor, posteriormente.
A~ora, de acordo com a nova sistcmUtica adotadn pelo MI·
n!stérlo do Interior, os núcleos emerr;tenclais passaram a fazer
parte do Projeto Sertanejo, solução que melhor se compatibiliza
com os anseios do nosso homem rural, substituindo-se us hum!~
lhnntes !rentes de trabalho por Instrumentos mais eficazes na.
Implementação da Intra-estrutura das propriedades agrícolas.
A somação de todos esses esforços, porque emergenclal, visa
no atendimento dos necessitados de hoje, esperando~se que a si~
tuaçã.o se normalize no Inverno do próximo ano.
Se porém ocorrer o que prognosticam aqueles órgãos técnicos, relativamente ao prolongamento da seca, nos anos subse·
qüentes, que taremos?
Essa a Indagação que se lmpõr. no momento.
A ocorrência de fato dessa natureza já núo constitui sabor
de novidade, na geog-rafia cllm:'ttlca do Nordeste.
Tememos, com justificadas razões, aconteça no Inicio de 80 o
que acontccC'u no principio da década de 30, quando houve três
anos consecutivos de seca naquela sofrida rep;ião.
As dirctrizcs traçadas pelo Governo do Prt:sldente Fig-ueiredo,
de Imediato socorro ils vitimas da seca, no Nordeste, tão bem exe~
cutadas pr.lo Ministro Mário Andreazza, representam, no meu
~ntender, o primeiro passo objetlvo, visando à fixação do homem
a terra, com reais vantagens para a sociedade c a economia regionais.
Ao final deste discurso, é meu dever ressaltar o descortino

c a tenacidade com que se houve o Governador Lavoisier Mala

na condução desses problemas, procuranndo, com equilíbrio c bom
senso, equacionó.Mlos e resolvê~los em harmonia com os órgãos
federais, tarefa nem sempre !ácll, pelas múltiplas dl!lculdades
que surgem, em circunstâncias dessa natureza.
Ao Governador do meu Estado, rendo, pois, nesta hora, o
preito de minha admiração. tMulto bem!J
O Slt. PRt:SIDENTE <Nilo coolhol Inscritos.

Niio h:\ mais oradores

. Nada mais havendo que tratar. vou encerrar a presente ses~
.sao, designando para a extraordinária, a realizar-se às 18 horas
e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela~
ções Exteriores sobre n Mensagem n.O 58/79 ! n, 0 103/79, na ar!~
gom1, do 25 do abril de 1070, pela qual o Sonhar Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Mar·
cos Henrique Cnmlllo Cõrtes, Embaixador do Brasil junto à comunidade da Austrália, para, cumulativamente, exercer n !unção de
Embaixador do Bra.sll junto il Nova Zelândia.
O Slt. PRESIDENTE 1Nilo Coelho 1 - Está encerrada a sessão.
fLeva·1ta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.J

ATA DA 65. 11 SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1979
1.11 Sessão Legislativa Ordinária da 9. 11 Legislatura
EXTRAORDINARIA
PRESIDI;:NCIA DO SR. LUIZ VIANA
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACEJAM·SE PRESENTES OS
SENHORES SENADOJ,ES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomn.rd - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes - Jnrbns Pu.ssnrlnho - Alexandre Costa - Henrique
d() Ln Rocquc - José Surney - Albt!rto Silva - Bt~rnnrdlno Vlnnn
- Helvidlo NuncR - Almlr Pinto - Jose Llns -- Mauro Bem•vlc.le.s - A~enor Mnrla - Dlnnrtc Mariz - Jcs~,é Fn~irc -- Cunha
Llmn - Humberto Lucena - Mllton Cabral - Atlcrbal .rurcmn
- Marcos Freire -- Nilo Coelho - Arnon de Mcllo -- Lili?. Ca~

j""""-..........~----,-..,

·~----·:-·~r.....,...,...-
,1 ~

vnlcante - Teotõnio VIlela - Loul'iVal Bnptistn - Passos Porto Jutnhy Mngalhiies - Lomanto Júnior - Lulz Vlnna - Dirceu
Cardoso - João Calmon - Moncyr Dalla - Amnrnl Peixoto Nelson Cnrnclro - Roberto Saturnino - Itnmar Frnnco·- Mu·
rllo Bndnró - Tancredo Neves - Amnml Furlnn - Frnnco Mon~
toro - Orestes Querela - Henrique Snntlllo - Lúzaro Bn.rbozn
- Gll.'>tiio Miillt~1· - Vicente Vuolo - Mende~ Canule - Pedro
Pmlro.'islan ·- Saldanha Derzi -- Aft'onso Cnmarr.to ~- .Jose Rlcha
-· Le!Le ClHLVl':i -- Evclúslo Vieira - Jalson Bnrreo - Lenolr
Vnrg-us ··- Paulo Gt·u.ssarrl - Ttll'so Dntra.

Maio de 1!179

lliAJUO ()0

CONGIU~SSO

O Sll. J•JtESIIJES1'E (l.uiz Viana) A ll:it:t de pre:-.ençll
<1c:usa o compt~.rectmento de fil Sr.s. Senadores. Havendo tnlmero
rc~lmcntal, declaro aberta a sc:-.süo.
O Sr. 1.U·Sc~cretârlo proceder:\ à leitura do Expediente.
f. lido o seguinte.
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l.EGISLAÇAO CITADA

DECnETO-Lr;I N." 1 J.l6, DE 3! or; DEZEMBltO DE 1970
Consolida os dispositivos :-.ohre as contribuições cria·
d:l~ peln Lei ·n," 2.613, de 23 de setembro de 1955, e dá
outras providências.

EXPEDIENTE
OFICIO DO l'RIMElllO-SECllt;TARIO
DA CAMAilA DOS DEI'UTADOS
.N.o 167170, de lO do corrente, comunicando n o.provuçao do
PrOJeto de Lei do Senado n. 0 200, de 1!)76 ! no 4 008/77, na Câ-

mara dos DeputadosJ, de autoria do Senador Jarbas
acrescentando partl.graro ao art. 0.0 da Lei n." 5.8!:10,
nho de 1073, que "altera a Jt.•gislação da Previdência
outras providências". !Projeto enviado à sanção em
<!e 19701,
OFICIOS

Passarinho,
de 8 de juSocial c d:i
10 de' maio

Do Sr. 19-Secretdrto da Câmara dos Deputados, c7Lcaminha11do
do Senado autógrafos dos scyuüttes projetas:

a revt.são

PROJETO DE LEI DA CMIARA N." 22, DE 107ft
(n.u

1.241175, na Casil de origem)

1\ltera a redação do art. 2.u do Decreto-lei n.u 1.14G,
de 31 de .dezembro de 1970, que "consolida os dispositivo~
sobre as contribuições criadas pela Lei n." 2.613, de 23
de setembro de 1955, e dá outras providimcias".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 2. 0 do Decreto-lei n.o 1.146, de 31 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.0 A contribuição lnstttuida no caput do art.
6.0 da Lei n. 0 2.613, de 23 de setembro de 1955, e reduzida
para dois e melo por cento, a partir de 1. 0 de janeiro de
1!:171. sendo devida sobre a soma da tolha mensal dos sa~
!:irias de contribuição prevldencl:irla dos seus empregados pelas pessoas naturais e juridlcas. Inclusive cooperativas, que, localizadas cm zona rural, exerçam as attvldades abaixo enumeradas:
I - IndUstria de cana-de-açUcar:
II - IndUstria de latleínios:
Ill - IndUstria de beneficiamento de chã c d~ mate;
IV - indUstria da uva;
V - indústria de extraçáo c beneficiamento de tibra.s
vegetais (' de dNicaroçamento de algodão;
VI - IndUstria de beneficiamento de cereais;
VII - IndUstria de bencttciamento de ca.té;
VIII - IndUstria de extraçáo de madeira para serrana.
de resina, de lenha e de carvão vegetal;
IX - matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueada.s.
§ 1.0 Os contribuintes de que trata este artigo, sempre
que localizados em ZQna rural, ustão dlspensri.dos da!l
contribuições para os Serviços Sociais da Indústria
SESI, ou do Comércio - SESC, c Serviços Nnclonals de
Aprendiza~em Industrial SENAI, ou do Comércio SENAC, estabelecidas na respectiva. legislação.
§ 2. 0 As contribuições de que trata o parágrafo anterior
ttcan1 mantidas para as pessoas naturais ou juridlca~
que exerçam as atlvldndes enumeradas neste l\l'tii-!:O em
zona urbana.
~

As pessoas naturais ou jurídicas cujas atlvldades,
previstas no nrt. 6.0 da Lei n.o 2. 613, de :!3 de ~ctcmbro
de 1955, não toram Incluídas neste artigo, estão sujeitas,
a pnrttr de 1.0 de janeiro de 1!:171, O.s contribuições para
us cntldudcs I'Cferldas no ~ 1. 0 , na forma da respectiva
legislação.
~ <1.° Ficam Isentas das obrigações rctertctns neste ratlg:o n.s Indústrias caseira.'), o nrtcsnnuto. nsstm como as
pt:quenns tn:-.taln~~õcs rurais de trnn:-.format.~üo e btmeticlamento de produtos do próprio dono c cujo valor n~lo
exceder de olttmtn :-.al:\rlos mínimos l't'!;lonnl:-. men:ml:-.."
3. 1'

Art. :!/' O Poder Executivo regouinmcntarú t•:-.t:l lei no p1·azn
de SL·s~;entn dias.
Art 3/'
Ar!

•\."

Est.a \L'I cntr:tl'i't
HI'VOI~nlll-St•

a.'i

L'Ul

\'lhur na data clt· sua publlcaç:w

t\1:-~poslc:tws

Pm runtrnl'ln.

Art. 2. 0 ,r., contribuição Instituída no caput do art. 0. 0 da Lei
n.U 2.613, de 23 de setembro de 1955, é reduzida para 2,5•·; rctais
c melo nor ccntol, a partir de 1. 0 de janeiro de 1971, sendo devida sobre ~ soma da tolha mensal dos sall'l.rios de contribuição
prcvldenclnrla dos seus empregados pelas pessoas naturais c JU·
ridlcas, Inclusive cooperativa, que exerçam as atlvldades abaixo
cn umerndas:
r ~ indú!itria de cana-de~açúcar;
II - Indústria de latlcínlos;
III - IndUstria de beneficiamento de chá c de mate;
IV - indústria da uva;
V - Indústria de extraçõ.o c benettclamcnto de fibras vegetais e de descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de caté;
VIII - indústria de extração de madeira para serraria, de
resina, lenha e carvão vegetal:
IX - matadouros ou abatedouros de animais de qualquer
espécie e charqueadas.
~ 1, 0 Os contribuintes de que trata este artigo estão dispensados das contribuições para os Serviços Sociais da Indústria
rSESit ou do Comércio rSESCI c Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial rSENAit ou da Comércio rSENACt, estabelecida na respectivas lc~islação.
~ :!. 0
As pessoas naturais ou Jurídicas cujas atlvidadcs, previstas no art. 6.o da Lei n. 0 2 . 613, de 23 de setembro de 1055.
não toram Jncluidas neste artigo, estão sujeitas, a partir de 1."
de janeiro de 1!:171, ils contribuições para as entidades reterldas
no par:ig:rafo an terlor. na forma da respectiva ie~islaç:i.o.
~ 3.n Ficam i.~entos das obrig:ações ret~rldas neste art.ibu as
indústrias catceirns, o artesanato. bem como as pequenas insta·
lações rurais de tr:ms!ormação ou beneflciamt:nto de produtos
do próprio dono e cujo valor não exceder de oitenta salários mínimos regionais mensais.
LEI N." 2.613, DE 23 DE SETEMBRO DE 1055
:\utoriza a União a criar uma Fundação denominada
ServiÇ(l Social n.ura.l,
Art, 1. 0 Ê criado, subordinado ao Ministério da AgricultUra.
o Serviço Social Rural rSSRI, entidade autã.rqu\ca, cflm persa~
nalldade jurídica e património próprio, com sede e toro no Distrito
Federal c Jurisdição em todo o território nacional.
Art. 6.0 ~ devida ao SSR a contribuição de 3':i rtrês por•
crntot sobre a soma paga m.ensalmente aos seus empregado~
pelas pessoas naturais ou jundlcas que exerçam as atlvldades
"Industriais adl:mtc enumeradas:
1 - lndUstl'ia do açúcar:
~ - Indústria de lntlcin\os:
3 -- charqueadas;
4 -- Indústria do mntc;
5 - extrnção de !!bras vegetais e dt:scaroçamt:nto dt: al~o
dão;
6 -

indústria de beneficiamento de carc;

7 -

Indústria de benetlciamcnto de arroz;

8 9 -

cxtrnçúo do sal;
cxtr:u;Uo de madeira, resina c lenha;

lO -

11 -1:! -

matadouros;
frl~orirtcos rurnis;
curtumes rurais;

l:i - olarl!l.
ii 1." As pe:;sons natur;lls ou jurídica:; que exerçam as atlvl·
dadP:i lndu.strlnls dP q!ll' trata c:-.tc artl~o delxarüo de contribuir
p:ll':\ os sl'!'vlrn~ ,.mela\~ 1..' d.t• aprcndlza~~t·tn do comL"rclo c d.a lndú:-.trla, rP~iulados pPios Decretos-leis numero.'i 9. B!JJ, tlt! 13 cte
sl'l.l'lllllro dl' lil•\li: !1.·10:\, dt• ~!) ele Junho dt• l!Hü: ·I 0·111, dt! :!:.! ele

.....
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janeiro de 1042, modificado J1clo Decreto· lei n.O 1. 936, de 7
de novembro de líl42, n, 0 8.021, de 10 de janeiro de Hl16,
§ 2.° Ficn.m isentos das obrl!::'ações referidas neste arU~o as
Indústrias caseiras, o artesanatos, bem como as pequenas or~nni
zaçõcs rurais, de transformação ou bcncflclamcnto de produtos
rurnis do próprio dono e cujo valor não exceder de Cr$ 200. 000,00
<duzentos mil cruzeiro:;).
§ 3.0 As pessoas naturais ou juridicns que exerçam as ntlvidndcs Industriais enumeradas neste nrtl~;o nüo se eximem de
contributçüo; ainda quando cm coopernuvas de produção.
'
§ 4. 0 A contribuição devida por todos os cmprc~ndores nos
Institutos e calxns de nposentndor1a e pensões ó acrescida de um
adicional de 0,37r !três décimos por cento) sobre o total dos salários pagos c destinados no Serviço Social Rural, no qual será
dlretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.

rAs Comiss6es de Legislação Social e de Agr1cultura.J
PROJETO DE LEI DA CM!ARA N.• 23, DE 1979

{n.0 1.849176, na

Ca~a

de origem)

Estabelece normas sobre a documentação cxiJ:"ida aO!i
candidatos, em concursos públicos.
O Congresso Nacional decret.u;
Art. 1.0 Nos concursos públicos promovidos por órgãos da.
Administração Pública Dlreta e Indlreta. destinados ao preen·
chimcnto de cargos vagos, a documentação necessária somente
será c~gida por ocasião da nomeação do candidato, após sua
aprovaçao.
Art. 2.0 No nto de inscrição do candidato, serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:
I - cédula de Identidade;
II - titulo de eleitor;
III - prova de quitação com o Serviço M!l!tar;
IV - prova de habll1tação profissional especifica, quando
exigida para o cargo.
Art, 3.0 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de sessenta dias.
Art. 4.0 Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

rAs Comissões

Público Civil.!

de Constituição e Justtça e de Serviço

PROJETO DE LEI DA CMIARA N." 2~, DE 1979

(n.o 5.796178, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Concede pensi'io especial a Darei da Silva e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 li: concedido a Darei da Silva, filho de Delf!ne Gomes,
considerado invá.lldo, em conseqüência de explosão acidental de
uma _granada, no dia 2 de fevereiro de 1957, em Lorena, São Paulo,
pensao especial, menso.l, equivalente n duas vezes o maior salário
mínimo do Pais.

Art. 2. 0 O bencticlo instituído por esta Lei é lntransferivcl
e lnacumulávcl com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres
pUblicas, inclusive pensão prevldenciârla, ressalvado o direito de
opçõ.o, e extinguir-se-ti. com a morte do bcnetlcló.ria.
Art. 3.0 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de
Encargos Gerais dn Unlúo - Recursos sob n supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4. 0

Esta Lei entrara em vigor nn datn de sun publlcaçüo.

Art. 5.0

Revog-am-se ns dl.sposlçúcs cm contr:i.rlo.
MENSAGEM N." 178, Dr: 1078

Excelcntisslmos Senhorc:; membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 dn Constltulçfw, Lenho n honra de submeter O. elevada dclibernçüo de Vossas Excelénclas, acompanhado
de ExposlçflO de Motivos do Senhor Jvllni:;Lro de Estado do F.:xórclto, o anexo projeto de lei que "conccdt~ pen:->üo especial a Da.rrJ
da Silva, c diL outras provldéncia:-;",
Bl'nsílla, :!f) de novembro dt• l07R

-· Errwstu Gdsd

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N." 13:1, DE 1.'' DE SETEMBRO DE
1078, DO SENHOR MINISTHO DE ESTADO DO EXEHCITO.

Brasilla DF, 1.0 de setembro de 1078
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbllca
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossn
Excelência o Antcprojeto de lei anexo, pelo qual a União concede
amparo a Darei da Silva, residente cm Lorena - SP, vítima, cm
2 de fevereiro de 1057, da explosão acidental de um rojão deixado
por militares do 5.0 Regimento de Infantarln, cm local onde rara
realizado, na véspera, cxercicio de tiro real.
O !ament:ivel nc1dente foi objeto de Inquérito Pol!c!al-M!Utnr,
Instaurado por ordem do Comandante do então 5. 0 Regimento de
Infantaria, no qual ficou cnrncterlznda n rcsponsabllldn.dc civil da
União.
A vitima sofreu, cm decorrência da explosão, perda do membro inferior direito, na altura do terço superior da coxa, teve
tornozelo, coxa c perna esquerda atingidos por estilhaços c pnrnIIsla do pé esquerdo, sendo considerada inválida c necessltndn de
cuidados permanentes de enfermag-em ou hospltntização.
Com profundo respeito, - Fernando Bethlem.
(A Comis.<:ão de Finanças.J

PARECERES
l'ARECER N.• 163, DE 1979

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio
"S" n.11 1, de 1979 (Ofício n,0 71-P/MC, de 12-12-7& na
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópias das notrui
taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário número 77,111-5, do Estado do Paraná, o qual declarou a Inconstitucionalidade da Lei n, 0 5.482, de 20 de janeiro de 1967,
Tabela "A", daquele Estado.
Relator: Senador Aloysio Chaves
o Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os
fins estabelecidos no art. 42, VII, da Constituição, enviou ao Senado Federal cópias das notas taqulgráflcas e do acórdão proferido
por aquele Pretória Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário n. 0 77, 111-5, do Estado do Paraná, o qual declarou a Inconstitucionalidade da Lei n.• 5.482, de 20 de janeiro de 1967, Tabela
"A", daquele Estado,
Compulsando as referidas notas taqulgráflcas, verificamos que
foi interposto recurso extraordinário de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado no Puraná, que reconheceu a cons·
t!tuc!onal!dade da Taxa de Segurança Pública, daquele Estado, cobrada a titulo de policiamento e t1scallzaçiio em locais onde se
exploram "bilharetos".
O npelo extremo ·fundamentou-se na letra "n." do art. 110,
III, porque o decisório recorrido contrariou o disposto no art.
18, I, c seu parágrafo 2.0 da Constituição Federal, assim com<l
o art. 77, parágrafo único, do Gôd!go Tributário Nacional.
A douta Procuradoria Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, frisando que o Estado, "sob o
pressuposto de !!scalização dos "bilharetos", acaba por 1nvnd1r
função de estrita competência municipal, resultante de seu peculiar
interesse, na formo. da Constituição Federal fart. 15, n, al". Cl·
tnndo Allomar Baleeiro, sustenta também a violação do art. 77
do Código Tributário Nacional, porque n taxa impugnada, sob
o pretexto de exercício de ntrlbulçüo de alheia competóncln., Incorre em !lngrantc inconstttuclonalldndc. Nem se alegue razões de
policiamento comum, porque essa atlvldade Jil. é custeada por Impostos, tendo cm vlstn a obrlg:nçiio jurídica de o Estado prestar
os serviços de segurança correspondentes, "não podendo condicloná-los a retrlbulçõ.o especial".
O eminente Relator, Ministro Leitão de Abreu, cltnndo numc~
rasos precedentes no mesmo sentido c com Idênticos fundamentos,
cm Julgados daquela Suprema Corte, concluiu .seu voto declarando u lnconstltuclonulldade da Lei n. 0 5.842, de 20 de janeiro
de 1907, Tubela "A", do Estudo do Paramí, que instituiu a Taxa
de Se~urnnça PUblica sobre Serviços de Diversões Públicn.s.
Pediram vlstn os Minlstl'os Bllnc Pinto c Cunha Peixoto, que,
ufinnl, ncompo.nhnrnm o voto do Relator, acolhido por Unanimidade.
Em stntcse, o Supremo Tribunal Fede mi, reconheceu a mcons·
tltuclonallclaclt· da taxa t:stmlual de sc(.l'urtmçn pública, n qual
nüo pode :-::t!l' t!XIJ•,Ida a titulo dt~ r1~muncru.çüo do pollclam1mto
nt'dlnúrlo, que an I-::;tatlo cabt! excl'r.cr, nem il r;ulsa dt· l'lscallzn~·ao dL• r.llvet·sôt•:; pot· sPr utl'lllulçiw dt! iLmblto municipal.
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lliAitiO DO CONGltESSO NACIONAL ISeçoio lll

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 1D78 c republicado cm 7 de novembro do mesmo ano,
tendo a seguinte ementa:
Taxa de Segurança Pública, decretada. pela Lei n,o 5.482/67,
Tabela "A". Inconstitucionalidade reconhecida.
Recurso extraordlnárlo provido.
Assim, verificada a obediência aos aspectos !armais previstos
no art. 116 da Constituição, e a determinação do art. 42, VII, da
Carta Magna, combinado com o art. 100, II, do Regimento Interno
do Senado, formulamos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N." 24, DE 1979
Suspende a execução da Lei n.11 5 482, de 20 de janeiro
de 1967, Tabela "A", do Estado do Paraná.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1!: suspensa, por lnconstituclonaHdade nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 16 de março de 1978, nos autos do Recurso Extraordlná.rlo
número 77 .111~5, do EJ:Jtado do Paraná., a execução da Lei nUmero 5A82, de 20 de janeiro de 1967, Tabela "A", daquele Estado.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1970. - Henrique de La
Rocque, Presidente- Aloyslo Chaves, Relator-Nelson CamelroMurilo Bndaró - Cunha Lima - Lázaro Barboza - llelvldlo
Nunes - Almlr Pinto - Amaral Furlan.

PARECERES N.•• 164 E 165, DE 1979

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 25, de 1978
(n.0 138-B, de 1978, na Cãmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado em
Brasília a 18 de maio de 1978".
PARECER

n.•

f•AltECER N.11 JG5, DI~ 1979
Relator: Senador Jutnhy Macalhi~es
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 44,
Inciso I da Constituição Federal, submete O. deliberação do Con~
gresso Nacional, o Projeto de Decreto Legislativo n.u 25, de Hl78
tn. 0 138~B, de 1978, na Câmara dos Dcputadosl, que "aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica c Cientifica entre
o Governo da Repúbllca Fedemtlva do Brasil c o Governo da Gul~
né~Blssau, celebrado em Bras111a a 18 de mala de 1978.
2. Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores, esclare<:endo
que o referido Acordo tem em vista sistematizar a cooperação téc·
nica c cientifica entre os dois países, bem como possibllltnr a sua
melhor coordenação a tim de tomá-los mais efetlvos.
Esta cooperação se vem desenvolvendo em bases cordiais, desde 1975, c se tem ampliado nn proposição do aprofundamento das
relações entre os dois palses.
3. Em seus 12 artigos, o Acordo tem como objetlvo contribuir
para melhor avaliação de sew recursos naturais e humanos esforçando-se para que os programas que surjam do mesmo se ajustem
às politicas e planos de desenvolvimento nos dois países.
4. Trata-se de matéria urgente e de relevante interesse naclonai.
Por tudo exposto, manlfestamo~nos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.• 25, de 1978, que "aprova o texto do
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo
da RepUblica Federativa do Brasil e o Governo da Gulné~Blssau,
celebrado em Bras11la a 18 de maio de 1978".
Sala das Comissões, 10 de maio de 1979. - João Calmon, Presidente - Jutahy Maralhães, Relator - Arnon de Mello - Tarso
Dutra - Evelásio VIeira - Aloysio Chaves - Adalberto Sena.

164, DE 1979

PARECERES N.oo 166 E 167, DE 1979

Da Comi"ão de Relações Exteriores
Relator: Senador Mendes Canale
O Presidente da Repúbllca submete à elevada consideração do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MInistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica e Clentí!lca entre o Governo da República
Federativa do BrasU e o Governo da República da Guiné-Bissau,
celebrado em Brasília, a 18 de maio de 1978.
Consoante os conhecimentos contidos na nota ministerial "o
acordo v~a Intensificar e sistematizar a cooperação cientifica e
técnica entre os dois paises, bem como possibilitar a sua melhor
coordenação, a fim de tomó.-la mais efetlva, pratienmente dirigida
aos setores da indústria, ciência e administração pública, transportes e informações, esforçando-se para que os programas que
surjam do presente Acordo Básico se ajustem à.s politicas e planos
globais, regionais ou setorinls de desenvolvimento nos dois países,
~orno apoio complementar a seus próprios esforços internos para
atingir objeUvos de desenvolvimento econômico e social".
Prevê o acordo em seu artigo IV, que "as Partes Contratantes.
através do. Comissão Mista Bra.sU-Gulné~Blssau, avaliarão, anual~
mente, os programas conjuntos de cooperação técnica e cientifica,
a fim de realizarem os ajustes que forem necessários. Excepclo~
nalmente, essas avaliações poderão ser realizadas em prazos dlfe~
rentes, quando as circunstancias o exigirem, mediante entendi·
mento por via dlplomlitlca".
Obj etivando dar continuidade à politica de aproximação com
os pnises africanos. o governo brasileiro celebra, desta teita, com
a RepúbUco. dn Guiné·Bissau, convênio visando ampliar os vl.n~
culos Iniciais de relacionamento, ampliando-os às árens meneio~
nndns.
Desta forma, caberá. no Ministério das Relações Exteriores dos
respectivos paises contratantes procederem a avo.Unção anual dos
programas encetados, bem assim, realizar os ajustes que forem
necessl'I.Iios.
As conseqüências süo óbvlns parn. o. ordem polltl~n e econõ.
mica assim como para n conjuntura de ambas n.s partes. Em ter~
mos de relncionnmento externo, uma vez nmpUado o vineulo,
oportunidades surgirüo com malar frcqüência, proporcionando n
colabornçiio mútua em outras nrens de Interesse comum pnrn ns
duns Nações,
Somos, portanto, no que cnbe n esta Comissão opinar, peln
nprovaç:io do texto, na fomm do Projeto de Decreto Lt!gtslnt1vo
cm exame.
Sala das Comissões, 25 de nbrll de 1070. - Tur.m Dutrn, Pre:ddcntc- !\tendes Cnnnle, Relator- Snldnnhn Der.d- ttedro Pedrm;siun - Lumnnlo Junior - Uernurdlno Vinnn - llanmr Ji'r.mt!tl 1\lnuro Ucm•vidcs - J•:LUJo Brossurd - Anmr;Ll t•cixot...
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Sobre o Projeto de Lei da Cãmara n.0 19, de 1979
(n,0 24~8, de 1979, na. Casa. de ort,em), que •1transforma
a Federação d•s Escolas Federais l>Oiadas do Estado do
Rio de Janeiro - FEFIERJ em Universidade do Rio de
J•nelro - UNIRJO".
PARECER N.• 166, DE 1979

Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Aloysio Chaves
O Projeto ora. em exame, orlglnàr!o da Mensagem do Senhor
Presidente da República, n.• 61, de 1979, é submetido ao Congresso Nadonal, nos termos do artigo 51 da Constituição Federal.
Em sua Exposição de Motivos ao Presidente da RepUblica, o
Ministro de Estado da Educação e Cultura diz que:
••A Lei n.O 5.540/68 concebe a. universidade como a instituição modelo onde se ministra ensino superior. A !1gura dn. Federação de Escolas e apenns tolera.dn, assim
mesmo em cará.ter tran.'iltórlo com a função de preparar
o advento de futura universidade.
Tratando~se do sistema federal, é de todo modo conveniente que elP. seja coerente com os termos da referida
lei, que prevê Inclusive, em seu art. a.o que os esclarecimentos tsolado.s de ensino superior deverão, sempre que
possível, lncorpornr-se a uma universidade.
Das 43 Instituições de ensino mantidas pela Unliio, que
ccmpõem o sistema federal, 32 são universidades, 10 são
Instituições Isoladas e somente a FEFIERJ é federação
de escolas.
·
A entidade em de.stoque !ol criada sob a !arma de !ederação, em 1069, porque, então, n.s Escolas que a consUtuiram possuinm estatutos próprios, não raro entre s1
conflltantes. Todavia, a insUtuição veio sofrendo, nesses ú.lt1mos anos, profundas alterações em sua campos!~
ção e estrutura, que culminaram com o. Lmplantação, em
1977, do Estatuto e Regimento unificado. A pru"tlr dní pMsou a FEFIERJ n ter, de fat<l, a estrutura e organização
de uma universidade, não possuindo mais unidades autónomas.
Assim. o. transformação da Instituição cm universidade é
prnllcnmcnt~t um tmpern.Uvo.
Por oportuno, registre-se que essa trnnsrormnção não
virln acarretar. cm principio, õnus adlclonnl pnru a Uniào,
eis que a entldnde jt\ pertence no sistema fedcrnl e a
pretendida trnnstormnçüo C, de fnto, npcnas quanto à
nalurl!Za, nUa u!ctando, u rigor, quN~tüo de forma c cs~
tru:.um."
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lliAUIO llO CONGUESSO NACIONAl, CSe(áo lll

A Comissão de Educação c Cnlturn da Cilrr.nrn dos De]Htlado.~.
opinou pela nprovaçilo do Projeto dL• Lei n.O 24/70 do Poder Executivo, Mcnsn~em n.u 6l/7fl, que "trnn.s!orma a Fcdcrnçüo de
E:icoln.'i Isoladns do Estado do Rio de Janeiro FEF'IERJ cm Unlvcrsldndt' do Rio de Janeiro - UNIRIO, com emendas apresentada..; pelo Relator Deputado Darcillo Ayrc.s, as quais foram consubstanciadas no substitutivo que velo a]Himorar o Projeto lniclnl. c que !ai adotndo pela Câmara dos Dcputndcs.
Julgamos oportlUlO, nlcrtnr n ilustrada Comissão de Rcdaçfto pnra sn.nnr a fnlhn de nnturcza material. vet·lfleada no art. ü.U
do projeto, mnis prccl:·mmcntc IH\' 3.n linha, onde deveria estar
completa a expressão "Regimento Geral". no Invés de apena.'i
"Regimento", !o.lhn Igualmente ob.5crvadn nos avulsos da pl'oposlção.
Nos termos cm que está o Projeto, aplaudimos n transformação proposta pelos hcncficios que proporcionará no Estado c o.os
estudantes, nlém do mais, quanto ao mét·ito, a lnicln.tivn. governamental merece todo apoio desta Comissão, tratando de dotar o
Estado do Rio de Janeiro de mais uma Univcr.'ildade Federal para
atender n crescente demanda de va~as.
Isto posto, somos pela aprovação do Projeto.
Saln. das Comissões. 10 de maio de 1!179. - João Calmon,
Presidente - Aloy:o;io Chaves, Relator - Tarso Outra - Evel:hoio
Vieira - Jutahy 1\lagalhães - Arnon de l\lello - Adalberto Sena.
P1\ltECER S,11 167, 1>1·: 1979

Du Comissão de Finançus

\lp

Relator: Senador Vicente Vuolo
De iniciativa do Senhor Presldcnt<' da República, vem ao exa·
me desta Comissão de Finanças o Projeto de Lei da Cãmn.ra
n.o 19, de Iü79, que "transforma r.. Federação das Escolas Federais
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro - FEFIERJ cm Universidade
do R! o de Junelro - UNIR!O".
A matéria e submetido ao Congresso Nacional, nos termoJ do
art. 51 da Constituição. estando acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Mlnlc;tro de E.c;tado da Educação e Cultura, que,
após indicar parn a UNIRIO a. forma de !undação de direito privado, destaca:
"A Lei n.O 5. 540/68 concebe a. universidade como a Instituição m::delo onde se ministra ensino superior. A figura
dn. Federação de Escola~ é apenus tole-rada, assin1 mesmo
cm car:iter transitório, com a função de preparar o advento de futura universidade. Tratando-se do sistema. federai, é de todo modo conveniente que ele seja coerente
com os termcs da referida. lei, que prcvC Inclusive, cm seu
a.rt. s.u qnc os estabelecimentos Isolados de ensino superior deverão, sempre que p~sívcl, Incorporar-se n umn
universidade.
Das 43 Instituições de ensino mantidas pela União, que
compõem o sistema federal, 32 são universidades, 10 são
instituições Isoladas e somente a F'EFIERJ é federação de
cscolru.
A entidade em destaque foi Cl'iadn sob n forma de federação. cm 1069, porque, então, ns Escolas que n constituíram possuinm estatutos próprios, não raro entre .si conflitantes. Todavia, a Instituição velo sofrendo, nesses último3 anos, profundas alterações em sua composição e CS·
trutura, que culminnrrun com a Implantação, em 1977, c!o
Estatuto e Regimento unlticados.
A partir daí passou a FEFIERJ a ter, de !nto, a estrutura
e organização de umn universidade, não possuindo mnls
unidades nutânomas.
Assim, n tt·anstorrnnção dn Instituição em universidade
é pmtlcamentc um Imperativo."
Trnta-se de provldCncin legal necessária n que a única Federação de Escolas Federais Isoladas seja trnnsfol'mada em uni·
versldadt'.
Sob o aspecto financeiro que nos cnbe examinar, vale ressaltar que, cn1 principio, niio hnverll ónus ndlclonnl pnrn. n Unl:w
pois u cntldnde Jã lntegm. o slstl•mn fedcml.
Em .Sl•lt nrt. 11, o pt·o.IL•to dispõe que os recursos. flnttnce\rus
destinado~ no presente exercício n Fcdern1;t'lo das Escoln.'i F'Pdernis
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro serão transferidos à universidade do Rio de Janeiro.
Anlt• n.s razôt~s expo.>ln'i, oplnnmos peht aprovnçüo do projeto
de lei sob exame.
Sala das Coml'isÕI'S, 10 de maio de lü7U. -- Cunh:L l.lma, Pl'l'sldente - Vlctmtt~ VUido, Rl'lator - 1\maral J•eixuto - Arnnn ciB
!\lcllu - Jo!lé ltich01. - ,Jutnhy Ma~alluil's - AUun~o Cturmn:u llt~nrhtut• dt~ l.!t llm~tlUC 'J'aneretlo Ne\'e:..

Maio

dt~

1979

J'Aili~CEitJo:S N. 1 '~ Hi8, 11m E 170, 1>1~ 1!17!.1
Sobre o l'ro,ieto de l.el da Citmnra n,u fl.1, de 197!1
(n.11 5.284-U, de 1!178, n:L Casa de ori~em), 11 ue Hdlsp1ie
sobre n E.statuto dos J•oliciuls :\lilitarcs das l 1 olíchls :\11litares dos Terrlttirios Federais tlo Amapá, de Rondêmia
e de Jtoruima, c d:i. outra.tt providências".

PARJ-;CI-;R N.n JGR, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justlç:t

ltclator: Senador Raimundo I'arente
O Projeto sob exame, origln:irlo da Câmara dos Dl!putados,
para onde Cal enviado por Iniciativa do Senhor Presidente da Re·
pUblica, com a Mensagem n.u 225, de 30 de junho de 1D78, dispõe
.sobre o Estatuto dos Policiais Mil1tarcs das Policlus Militares dos
Territórios Federais do Amap:i, de Rondônia c de Roraima,
::!. Nn Exposição de Motivos que acompanha o Projeto, es·
clo.rece o então Ministro do Interior que as Polícias Militares dos
Territórios Federais do Amnpá., de Rondõnla c de Roraima, criadas pela Lei n.O 6.270, de 26 de novembro de 1975, tiveram as
obrigações, deveres, direitos c prcrrogntivas de seu pessoal regu·
ladns pelo EstatutQ ~a Po.licln Militar do Distrito Federal, aLé
que houvesse lc[:islnçao propria a respeito.
"Nesse sentido - assinala Sua. Excelência. - o projeto ora
encaminhado, elaborado de acordo com as normas que rc~em as
organizações policiais, em Inteiro. consonáncln com ns instruções
da Inspetoria Gernl das Policias MUltares, define a competência
dns Policias Mllltnres dos Territórios Federais, subordina ndmlnlstratlva e operacionalmente ns Corpornçõcs nos respectivos Se·
crctárlos de Segurança Público., disciplina o Ingresso de pessoal,
estabelece os princípios da hierarquia pollcial-m1Utn.r, dispõe so~
bre os cargos e funções policiais-militares, além de regular as
situações especiais decorrentes dn !unção pollcial-mllltnr".
3. Em sua. tramitação pela Câmnra dos Deputados, foi o
Projeto examinado pcln douta Comissão de Constituição c Justiça,
que o considerou constitucional, juridlco c de boa técnica legislativa.

Assim, iL luz do disposto no art, 100, Item III, nlinea h, n. 0 1,
combinado com o nrt. 100, item I, n.o 6, do Regimento Interno,
cabe-nos tão-só, pronunciarmo-nos sobre seu mérito.
4. Quanto à. sua conveniência e oportunldnde, o projeto se
apresenta imune a qualquer reparo. Encontram-se, porém, nele,
al~uns lapsos rcdacionais, que percebemos nn leitura. atenta de
seu texto, c que passamos a apontar n titulo de observações endereçadas à. consideração da douto. Comissão de Redação.
a l No art. 9. 0 , entre o sujeito, constituído pela expressão "os
integrantes da Reserva Remunerada da Polícic. ::~..ltnr" c o verbo
"poderão", Integrante da locuçiio "poderão, .. ser convocados",
tlgura uma virgula imprópria, a qual, corretamcntc, n5.o existia
no projeto orig-Inal.
bl No art. 31, onde se lê: "no Interesse dn salvaguarda da
dignidade dos mesmos", ticarin melhor: "no intcmsse da saiva~muda da própria dignidade', evitando-se, sem risco de ambigül·
dnde, o uso de "mesmas" como pronome substantivo demonstrativo, galicismo que, embora cada. vez mnls genernllzado, atenta
contra a riqueza e a propriedade expressivas do idioma p:\trlo.
cl No Item III, do art. 32, faltou o necessá.rlo artigo definido
"n", antes do substantivo "lenldadc".
d) No Item VI, do nrt. 32, há. uma vírgula imprópria, depois
de ''subordinado". No texto original do Projeto, n rednção de todo esse item está. melhor: "a obrigação de trntnr o subordinado
dignamente e com urbanidade".
e> No art. 45, nflgurn-se-nos dcsnccess:irlo o pronome substnn tive demonstrativo "ns",
O No pnrtLgro.fo único, do art. 50, t!cnrla melhor a substitui·
ção da expressão "melhoria da mesma" por: "sua melhoria" ou:
"melhoria dela", por razões idênticas à.s apontadas nn letra "b"
destas observações.
g) No ~ 3.0 do art. 51, deverln constar "essa Iniciativa", nO
lnvCs de "esta Iniciativa", já que niio se estil perante uma lnlclntlva cm r.mso mas, .sim, perante uma. hipótese.
h l No Item I, do pnrilgrnfo único, do art. 52, núo se justl!lcr&
qu(' a oraçüo adjetlva "que tiver menos de cinco anos de efrtlvo
sc1·vlço" t•.stcja entre Vii'I{Uias. A virgula se Imporia se, sr t.rntassc
de ndjetlvn explicativa, que equivalt.• a um aposto, ma:; nüo no
ca~u cm tela, cm que l.tonHls uma udjctlva l'l!Stt·lttva, quP cot'l't!Sponde n um ndjunto adnomlnal, lncxi.stlndo outras razót·~ que
reclamem ou permitam a vll·~;nlnçilo,
ll No al"t. 60, havPndo umn vin~ula. dt!pois do adJunto nrlvl'rblnl "ulndu", deve haver outm antes, Out.m tdlt~rnatl\':1 pottt•rln
.o.;er 11 cxcluli!Lo dt· vir~-:ulu, quer nntt~s. qutn· depois dch·
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j , No nrt. 67, § 3.0, in fine, a expressão "nesta situação" deve
estar entre vir~-tulas, como ocorria, aliás, no Projeto ori~-tinal.
I) No ~ 1. 0 do art. 7!1, ln fine, a palavra "evento" estú u.sa.dn
onde deve estar, pelo sentido, a palavra "situação". Já no ~ 5. 0 ,
a palavra ·'evento" está emprc~ada com propriedade.
m) No nrt. 04, Item IV, n virgulação dever ser: "ultrapassar
dois anos, continuas ou não, cm Ucença ... ", como corrctamea11.~
se pode ver no Item VII.
nl No art. D4, ~ 1.0, deve ser suprimida a virgula após "pro.
cessnr·se·ó.". Eln seria, pelo contrário, de rigor se a oração adverbial estivesse anteposta n principaL
ol No art. 107, ~ 2. 0 , in fine, o sujeito de ".
nã.o houver
dccnrrldo" é a expressão plural "mais de cinco anos .. ," Logo,
dir ..se .. ã: " ... não houverem decorrido". O verbo "haver", ai, não
C lmJWStiOal, mas auxiliar. Pessoal, portanto, concordando com o
númcru do sujeito.
pi No art. 109, a oração adjetiva "houver perdido o pasto e
n patente" não deve estar entre virgulas. As razões são ldCntlcns
iLs expo.~tns na letra "h" destas observações.
ql No art. 125, ~ 1.0 , fala·se de "incisos I e III, deste artigo",
enquanto que no artigo só há os Itens I e II, relativos a acrésci·
mos. o !tem III, existente no ' 3. 0 , além de ser do parágrafo, e
não do artigo, versa sobre outro problema. Houve, pois, lapso.
Onde l'Stá: "Incisos I e III. deste artigo", deve ser: "Incisos I e II,
deste artigo".
5. As observações que acabamos de fazer não pretendem
constituir-se cm lições a douta c competente Comissão de Redação. Fazcmo .. Ja.s sob a !arma de sugestões ao douto Orgão Téc ..
nicu, e não sob a !arma de emendas. Dando-lhe tal caráte~, evitamos, ao mesmo tempo, o retardamento de sua trnmltaçao.
6. Isso posto, opinamos, no mérito 1art. 100, Item III, alínea
"b", n.o 1. combinado com o art. 100, Item I, n. 0 6, do Regimento
Intcrno1. pela aprovação do Projeto, por oportuno c conveniente.
Sal:~ das Comissões, 9 de maio de 197D. Jlenrique de La
Uocquc, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Nelson Carneiro - ;\1urllo Badaró - l\loacyr Dalla. - Cunha Lima - Aloyslo Chaves - TancredD Neves - llelvidio Nunes - t\lmir Pinto
Bernardino Viana.
PARECER N.• 169, DE 1979

Da Comissão de Segurança Nacional

Relator: Senador !\'lurilo Badaró
O Estatuto, de que trata o presente Projeto de Lei, regula a
:iltuação, as obrigações e deveres, os direitos e prerrogativas dos
Pollclals Militares, das Policias Militares dos Territórios Federais
do Amapá, de ·Rondônia e de Roraima tart. 1.0 1, Estas Instituições, "administrativa e operacionalmente subordinadas aos respectivos Secretários de Segurança Pública, são instituições consi·
deradas !ol'ças auxiUares, reserva do Exército, destinadas à manutenção da ordem pública nos Territórios Federais, c tCm como
<:ompt•tCncla bó.sica'' 1 art. 2.0!:
·
aJ a exclusiva execução !ressalvadas as missões peculiares
dns Forças Armadas e os casos estabelecidos em lei especificai
do pol1clamento ostensivo, tardado, planejndo pelas autoridades,
para o cumprimento dn lei, a manutenção da. ordem pública c o
exercício dos poderes constituídos;
hJ a prevenção, como torça de dlssuasão, em âreas cspeciticas,
de pt•rturbnção da ordem:
cJ n repressão, cm casos de perturbação da ordem, prcceden·
do o eventunl emprego das Forças Armadas;
dl a prevenção c a extinção de Incêndios; proteçfi.o e salvamento de vidas c materiais, no local do sinistro; busca e salvamento bem como socorro em casos de afogamento, lnundnçõcs
e dcsàbamcntos, catl'Lstro!es e calnmldndes públicas.
As Policias Militares poderão ser convocadas, cm casos de
guerra. perturbação da ordem ou nmcaçn de lrrupçilo de aludida
perturbnçíio, pelo Governo Federal !art. 2.0 , parágrafo único I. N~s·
te cnso tlcarào subordinadas ao Comando das respectivas Regioes
Mllltnrcs.
o Titulo I !nrts. 1.0 n 271, tem os seguintes Capitulas:
I - Do Ingresso nn Policio Mllltor;
II - Dn Hlernrquln pollclnl-mllltor c dn disciplino;
!ll - Do cargo c dn !unção pollclnl-mllltnr.
o Titulo II - Das obrigações e dos deveres pollciais-mllltnrcs, tem estes Capitulas:
r -- Ou:; obri~nçõt~S pollc\:tls·mllltares;
11 - Do5 dL•vcrcs pollcl1\i:i-m1lltares:
III .... Dn violação das ob!'igaçôcs e dOti devt:res pollciaismllltarPS
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Este Titulo compreende do art. 28 no art. 40, enquant.o o
Titulo III rarts. 50 n 781 tem estes Capítulos:
I - Dos Direitos r remuneração, promoção, !érlas e outros
afastamentos temporários do serviço, licenças e pensão!:
II - Das prcrro~atlvas.
Como se verifica, este Titulo trata dos direitos e prerrogativas
dos pollclnls mllltares.
Jó. o Titulo IV tOas disposições diversas I abrange os arts. 79
a 131, a.ssim distribuídos:
Capitulo I - Das situações especiais:
Capítulo II - Do dcsllga.mento ou exclusão do serviço
atlvo;
Capitulo III - Do tempo de serviço;
Capitulo IV - Do casamento;
Capitulo V - Das recompensas c das dispensas de ser·
viço.
Finalmente, o Titulo V, trata das disposições gerais e tra.nsi·
tórla.s.
O Projeto é oriundo do Poder Executivo. Foi encaminhado ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição Fe·
deral, acompanhado de Exposição de Motivos em que o Ministro
do Interior salienta a necessidade de detinir .. se, em legislação
cspeci!lca, o regime jurídico dos policiais mUltares dos Terrltó·
rios Federais. Frisa o titular da Pasta do Interior:
"Cabe evidenciar, ainda, que a lei de criação das Poli·
elas Militares de que se trata, em seu art. 10, determinou.
para regular as obrigações, deveres, direitos e prerroga~
Uvas do respectivo pessoal, a aplicação do Estatuto da
Policia Militar do Dlstrl_to Federal ILCI n.• 5.906. de 19731
até que essas Corporaçoes dispusessem de legislação própria"'.
Salienta, a Exposição de Motivos, que o Projeto cm exame está
em consonã.ncin com as instruções do. Inspetoria Geral das Po·
llclas Militares. E !lnallza afirmando que a proposição procurou
"sem prejuízo das regras maiores que disciplinam o assunto, aten·
der as peculiaridades das corporações, face à natureza especlalissimn. dos Territórios Federat.s na Organização Nacional".
A matéria !ai aprovada peln Câmara dos Deputados, e,· do
ponto de vl.sta desta Comissão, merece pleno apoio.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 25 de nbrll de 1979. - Jorge Kalume,
Presidente - l\lurilo Badaró, Rel:ttor - Cunha Lima - Raimun·
do Parente.
PARECER N." 170, DE 1979

Da Comissão de Finanças

Relator: Senador JOTge Kalume
Com a Mensagem do Senhor Presidente da RepúbHca, é sub·
metido à. deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art.
51 da. Constituição, projeto de lei que "dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais MlUtarcs das Policias Militares dos Territórios Federais
do Amapâ, de Rondõnia. c de Roraima, e dó. outras providências".
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Interior, depois de rerertr-se à Lei n.O 6.270, de 26 de novembro
de 1975, que criou a.s Polícias Militares dos Territórios Federais
mencionados, assim se expressa:

"Como é sabido, aos policiais militare~. ·tendo em 'lista n
natureza especial das !unções que desempenham, não se
apllcam as normas que regem os demtüs servidores pú~
bllcos, devendo o seu regime jurídico ser definido em legi:.laçõ.o especifica.
Cabe evidenciar, ainda, que n lei de criação das Pollcla:r
M11ltn.rcs de que se trata., cm seu artigo 10, determinou,
pnrn regular as obrignçõ!!S, deveres, direitos c prerronatl·
vas do respectivo pes.soal, a apllcnçiio do E.'\tntut.a do. Po·
licln Mllltnr do Distrito Pcderal rLel n.o 5.006, de 1073!
ate que essas Corporações dispusessem de leglslaçiio própria.
Nesse Sl'nt.ldo, o proj<~to ora encaminhado, clnborndo de
ucordo com u!; nol'mns QUt! ref.tenl as Organiza~~óes poli·
cln\s .. millt~H'CS c cm lntcirn consoni\ncln com as lnstru·
çócs dn ln!ipetorln O~ral das Policias Mllltn.res,. derim•
n colll!Wtl!ncln das Pollcl:-1~" ~·tllltnres dos Tcrrit.onos Fc~
ctcmis, subordina ndminlstmtlvn t~ operaclonulmentc ~s
C01·porn.ções ao:;; respectivos Secretarias d1• Set;urançn Publica, disciplina o ln~ressu de Jll'ssoul. est.abelecc os lll'ln·
clpios ctn hierarquia pollclnl~mllllar, diSJ)Ol' sobre os car-
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gos e tunções policlals-mllltares, além de regular n..s situações cspeclo.ls decorrentes da função pollclnl-m1Utar.
Finalmente, cumpre salientar que o projeto procurou, sem
prejuízo dns regras maiores que dlsclpllnnm o assunto
atender as peculiaridades das Corporações, face à natureza cspccla.llsstma dos Territórios Fedcrnls na organização Nacional."
Dlsclpllnnndo o Ingresso, a hierarquia, o exercicto da função
pollcln.l, a.s obrlgo.ções, a. ética, os deveres e a remuneração, entre
outros capitulas, o projeto de lei segue as normas adotadns para
as demais Policias Milltnrcs.
No tocante ao aspecto financeiro, a proposição disciplina a
remuneração dos policiais militares, prevendo a trredutibilldndc
do soldo e sua Igualdade pam o policial militar da atlva, da reserva remunerada ou reformado de um mesmo grau hierárquico.
Ante a.s razões apresentadas, nada tendo a opor ao projeto
cm exame, opinamos pela sua aprovação, no que tange no aspecto
dado no exame desta Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1979. - Cunha Lima, Prcslsldcnte - Jorge Kalume, Relator - Raimundo Parente - Mauro
Renevides - Jutahy Maplhiies - Alfonso Camargo - Amara)
Peixoto - Pedro Simon - Saldanha Denl - Tancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE <Lulz VIana I - Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n. 0 24, de 1979, que receberá. emendas perante a comissão a que foi distribuído, durante cinco sessões ordlná.rins, nos termos da alinca "b", do Inciso II, do artigo
141 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE ILuiz VIana! - Sobre a mesa, projeto de
lei que vai ser lido pelo Sr. 1. 0 -Secretárlo.
t lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 113, DE I979
Assegura. direitos dos empregados no caso de falência
ou concordata da empresa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O I 1.0 do art. 449 da Consolidação das Leis do Tra·
balho pa.sn a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.0 Na falência c na concordata, constituirão crédito privilegiado as contribuições devidas ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, a totalidade dos salários
devidos ao empregado c um terço das tndcnlzações a que
tiver direito, e crédito qulrogratarlo os restantes dOis terços".
Art. 2.0 Esta Lei entrará cm vigor na dato. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Jastl!lcação
O presente projeto tem por objetlvo proteger direitos dos
empregados, no caso de falência. ou concordata da empresa.
Atualmente os trabalhadores e o próprio Banco Nacional da
Habitação, que administra o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ficam sem as garantias de crédito privilegiado para receber
as contribuições devidas pela empresa que falir ou pedir concordata.
Essa sltuoção foi amplamente debatida no II Congresso dos
Trabalhadores Gráficos, que reivindica "posição privilegiada para
o Banco Nacional da Habitação, nas talênclas, tornando crédito
privilegiado as contribuições do FGTS devidas pela empresa talida".
Realmente, o texto do art. 449 da Consolidação das Leis do
Trabalho, remontando à época cm que foi editada a Consolidação
(19431, não !oz qualquer rererêncln aos créditos trabalhistas relaclonados com as contribuições dos empresas no FGTS. A rn.zõ.o é
simples: o Fundo !ol criado somente em 1966 <Lei n.• 5.107/66>.
Assim, nos casas de falência ou concordata das empresas empregadoras, os cmprega.dos e a próprio Banco Nacional da Habitação (gestor do Fundo) !lcam sem qualquer privilégio crcdlticlo
para tornar efetlvo o recebLmento das contribuições devidas.
O Projeto procurn sa.nar a lacuna existente na lei e respeitar
o sentido social que a Inspirou.
Sala das Sessões, 10 de mato de 1070. - Franco 1\fontoro.
LEGISLAÇA.O CITADA

DECRI!."fO·LEI N. 0 >.452, DE 1." DE MAIO DE 1943

<Aprovo a Consolldaçüo das Leis do Trobalhol

·································································

Art. 449. Os dll·cltos oriundos da existência do contrato de
trnbn.lho subsistirão cm caso de fall!ncln, concordata ou dLssoluçilO
dn empresa.

r..•lf"''''~r~-~.r~
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~ 1.0 Na falência c na concordata, consttt.ulrií.o créd!to privilegiado a totalidade dos salários devidos no empregado c um terço
das lndenlzaçõcs a que tiver direito, e crédito quLrografário os
restantes dois terços.

I As Comtss6es de Constituição c Justiça e de Legislação Soctal.J
O SR. PRESIDENTE tLulz Vlanal O projeto lido scra publl·
cada c remetido às comls.'lões competentes.
O SR. PRESIDENTE tLulz VIana! -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer do. Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. 0 58.70 ln,0
103/79, na orlgcml, de 25 de abril de 1979, pela q~al o
Senhor Presidente da República submete a delibcraçao do
Senado a escolha do Sr. Marcos Henrique Camillo Córtes,
Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrti·
lia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Nova Zclã.ndia.
A matéria constante da pauta da Ordem do Ola da presente
sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta.

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a
fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão tor11a-se secreta às 18 horas e 45 minuto.li
e volta a ser pUblica às 18 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE t Lulz VIana 1 - Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a sessão, desLgnando para a ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno Unico, do Requerimento n.O 131, de 1979,
do Senador Humberto Lucena, solicitando a retirada do Projeto de
Lcl do Senado n. 0 67, de 1979 - Complementar, de sua autoria,
que da nova redação a dispositivo de Lei de Inelegibilidade CLel
Complementar n. 0 5, de 29 de abril de 19701.

-2Votnção, em turno único, do Requerimento n.O 133, de 1979, do
Senador Orestes Quércla, solicitando o dcsarquivnmento do Projeto de Lei do Senado n.o 64. de 1975, de sua autoria, que Isenta
da responsabllldndc solidõ.ria com o construtor, perante o INPS,
o proprietário de casa destinada à sua moradia.

-3Discussão, em turno único, do. Rednção Final !oferecida pela
Comissão de Redação como conclusão de seu Parecer n. 0 149, de
19791, do Projeto de Resolução n.O 15, de 1979, que suspende a
execução do nrt. 166 da Lei n." 1.066, de 30 de dezembro de 1975,
do Município paulista de Chavantcs.

-4Discussão, em turno único, da Rcdação Final !oferecida pela
Comissão de Redação cm seu Parecer n.o 146, de 1979), do Projeto
de Resolução n, 0 18, de 1979, que suspende a execução do art. 1.0
do Decreto n." 20.635, de 30·10·70 e do Inciso II do I 1.". do art.
15, da Lei n." 6.485, de 20·12·72, do Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE <Lulz Viana! Esta encerrada a sessão.
fLevanta•se a

sessão

às 18 horas e 57

minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSAO DE 8·3·79 E QUE SE REPUBLICA POR
HAVER SAlDO COM INCORREÇOES NO DCN ISEÇAO /li
DE 9·3·711.

O SR. PRESIDENTE <João Boscol nobre Senador Itamar Franco.

Concedo a palavra no

O SR. ITAMAR FRANCO IMDB - MO. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Dois assuntos trazem-meU Lrlbunn: o primeiro pnrn comentar,
rapidamente, n Proposta de Emendo. à Constltulçlio n. 0 15178, do
então Deputado Murllo Bndnró: c outro assunto pnrn prestar umn
pequena homcnnt~cm no ex-Deputado José Aparecido.

l\lalo de 1979
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Sr. Presidente, a Proposta de Emenda U. Constituição n.o 15178
diz o seguinte:
As disposições transltórlns dn. Constituição, ncrcscentc-sc o seguinte artigo:
Art. Par lei de lntcio.tlva do Governador do Estado,
dispensados qufllsqucr outros requisitos, poderão ser modlticadns divisas entre os Municípios de Congonhas c Ouro
Branco, cm Minas Gerais, a fim de situar cm um ú.nlco

Munlciplo, a Usina dn Aço Minas Gerais S/A c o núcleo
u:bnn~

adjaccn te que lhe dó. apoio, desde que a moctlflca-

ç:lO nao comprometa n existência de qualquer dos MuniCiplos.
No nossa entendimento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Proposta subverte a nossa slstcmitlca constituctonal por absoluta
talt.a de competência da União cm dispor a rcspett'o de casos espcclt1Cos de divisas intcrmuniclpats. Em no~o sistema constitucional, a partir da Repúblico., passou a ser dogma da nossa organização politica, o principio dn autonomia munlclpal, dellnlda
no art. 15 da Lei Maior.
Por outro Indo, a competência para a organização ndmlnlstratlv_n dos Estados pertence às unidades federo.das. Esta tese é pacifiCa na doutrina, na jurisprudência e na legislação,
Ao comentar o assunto na Constituição de 1946, que consagrava
o mesmo principio do art. 15 do Código fundamental vigente, dou·
tr!nava C?-rlos Mnximi~lano: 11 86 a autonomia rol assegurada pelo
Codlgo Bnslco da Republlea. As Constituições regionais regulam o
modo de criar o munlclplo, estabelecer ou alterar os respectivos
Umites, suprimi-lo ou anexá-lo a outro".

Acabo, Sr. Presidente, de receber, no meu gabinete. alguns vereadores da cidade de Congonhas, bem como o seu Prefeito. Tenho
absoluta certeza de que o Congresso Nacional, na noite de hoje h:í
de rejeito.r esta matéria, nõ.o só pela sua lnconstltuclonalld~de,
mas também quanto ao mérito, quando pretende retirar 750 al·
queires de Congonhas para anexá.-lo ao Munlcipio de Ouro Branco.
Gostaria também, Sr. Presidente, com a Ucença de v. Ex." de
ler paro. a Casa um ma..nltesto da Câ.mara Municipal de Congonhas,
rara que ele conste dos nossos Anais, na esperança. de que, com
o reforço deste manifesto - repito mnls uma vez - o congresso
Nacional, na noite de hoje, neste instante em que se pretende o
fortalecimento dn Federação, neste instante em que o futuro Pre;!dentc da República !ala no tortalcc!mento dos Estados e dos
Munlciplos, não seja o Congresso Nacional aquele que vá tcrlr
a Federação, aprovando essa Proposta de Emenda à. constituição.
E este o manifesto da Câmara Munlcipo.l de Congonhas:
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
reENTRO DE TURISMOI
Congonhas pela sua Autonomia
Srs. Senadores, Srs. Deputados
Tradicionalmente histórica pela sua l'iqueza barroca,
legado do gênio Imoral Antônio Francl.sco Llsbõa, o Alei·
jndlnho, Congonhas, a cidade dos Profetas, clama neste
momento, pelos anseios democráticos dos lidimos representantes do povo brasileiro. Congonhns pede a reflexão
de todos os senhores para o projeto de emenda o Constl·
tulção, emenda Murllo Badaró, que autoriza no Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, modl!lcnr divisas
entre os Municípios de Congonhas e ouro Branco, propiciando n retirada de setecentos e c!nqücnta alqueires de
Congonhas para anexar a Ouro Branco. Esta Emendo., ora
sendo submetida à decisão deste egrégio colégio, requer re!lexão. De vossas reclsões poderá resultar para todo um povo humilde c sacrlflcado. dias negros, de mais sacriticlos e
sotrlmentos. Quando este povo vislumbrava melhores dias
com a Implantação da AÇOMINAS em seu território, surge
nesta. Casa, esta ma.ltndada emenda, uma. reD..l afronta à.
autonomia do Munlciplo de Congonhas c lere até os prln·
ciplos noretadores da pregação ctemocró.tlcn do futuro Presidente João Bnptlstn Figueiredo, que propugnn pelo torta·
lccimento dos Munlciplos, como melo de engrandecimento
dn Nação. Por estes motivos, Congonhas pede e conclnma
nos senhores, um vJJto rctlctido e consciente. Seu povo saberá. reconhecer os que, Sl:'m tnj unção po.rttdó.rin, reconhe·
cerem a sua autonomia e, conseqüentemente, a autonomia
de todos os Munlclplos brnsllcl ros.
Congonhas, 8 de março de 1070. - 1\!tary de Souza
fo~errelra Júnior, Prefeito Fábio Coelho, Presidente Rossini Marcollnl- Antônio Vleente Vlelrn, Lidcr da Bancada da ARENA - Josê VIcente Snntnnn, Secretário Lnérclo de Souza Costa - José: do Freitas Cordeiro - Ronnldo Cnsscmlro - A.ntônlo BorJ:'!S de Souza. - Santlovnl
tlc Souzn. Pinto.

Sexta-feira. 11

1625

Cabe-me ressaltar, mais uma vez, Sr. Presidente a presença
do Prefeito Altary de Souza Ferreira Júnior.
'
A nosso. esperança, portanto, é que, nesta noite, o congresso
Nacional rejeite a Proposta de Emenda à. Constituição no 15 de
1978.
.
•
Outro assunta me tra.z à tribuna, Sr. Presidente.
Cumpro um grato dever de minha consciência civlca: venho
homcmngear uma personalldo.de eminente da politica nacional
!lgura admJró.vel, cuja vida está presente em muitos episódioS
da nossa história contemporânea, afirmnndQ, invarlavealmcntc,
n !orça de seu cnrãter de homem público. Falo de José Aparecido
de OUvetra. - uma marcante persona.lldnde de minha geração.
N~s atribulações dos nossos tempos, até coisas essenciais passam, as vezes, despercebidas, Considero tarefa relevante ressaltar
os destinos marcados para servirem de exemplo, ao Invés de admirar sem aplaudir, de respeitar no silêncio. José Aparecido construiu uma legenda de honra na sua cxtstêncln: a amizade,
E ser o.migo é doar~se por Inteiro. lt abdicar. lt servir. lt não
exigir. Ê não esperar reciprocidade. S viver, permanente e vigilante, os problemas, as angústias, as derrotas, as vitórias e as
nlegr!as dos outros. Todos sabemos que a vida públlca é, por de·
tlnlçao, a atlvldadc que sintetiza todas essas exigências nobres.
"José de Todos os Amigos" é o titulo do Uvro, lançado agora
par grande numero de personalidades que lideram a inteUgêncla
brasllelrn, quando José Aparecido completou 50 anos de idade.
A maneira que homens de escol escolheram para homenageá-lo,
tol a _de proclamar, entre as suas virtudes de cidadão, a clara
consciencla de ~m democrata que pratica a amizade combatente.
Poderosa vocaçao política, a sua vida sempre reuniu as nomes
mais respeitados da nossa atualidade na luta pelos Ideais demo·
crátfcos.
"José de Todos as Amigos" é uma coletã.nea de depoimentos
prestados no longo do tempo sobre uma vida llumlnada pela ln·
Justiça c engrandecida no ostracismo.
Nele. homens de tendênelns Ideológicas de diferentes mntl·
zes mostrando 9 caminho reta de um ser moral, talam a mesma
llnguagem de te _e amo.r sobre o espirita, a inteligência, o coração,
as formas de a~ao e tecnlca de mob1llznção de um grande brasileiro dos nossos dias.
São unânimes em dizê-lo: homem público e amigo para qual·
quer socrl!iclo- principalmente nas horas dl!icels- amigo de exigir, sem contemplação, tarefas c ações de terceiros, que os coloque
n!' liça pela dignidade humana; amigo paro juntar cabeças e coraçoes, as mais contraditórias, para arregimentar a luta em favor
d~ liberdade. Politico, cuJo talento está acima dos Interesses parti·
darlos ou facciosos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. gente de todo o Brasll dcslo·
cou~se para a Cidade de Lagoa Santo., em Minas Gerais, onde se
Cl)mcmorou o melo século de existência de José Aparecido de 011vetra. I!!telectuais, jornaUstas, professores unlverstt:írlos, políticos,
empresarios, hom.ens grados e ~ente humilde, das Capitais e do
pequena mas hlstorico burgo mineiro de Conceição do Mato Dentro
se reunJrnm para render culto à. JnteligCncin, à honra'e ll. amizade,
personal12adas no aniversariante.
O Sr. Lázaro Barboza IMDB - 00) - Permite V. Ex.a. um
npnrte?
O SR.IT,UIAR FRANCO rMDB- MGI -Concedo o aparte ao
nobre Senador Lázaro Barbozn.
O Sr. Lázaro Barboza rMDB - GOJ -Eminente Senador Itamar Franco, quando V. Ex.a, jó. no !itn desta sessão, ocupa n tribuna parn. realçnr a personnlldnde de José Aparecido, sem dúvida
alguma c sem favor D..lgum, umn das maiores tigurn.s da vida púbJJcn brasileJrn, homem de uma generosidade que derrama homem de uma lnteUgêncla Uumlnada, uno-me a V. Ex. a. em' meu
nome pessoal e no do Estado de Golús que nqul tenho a honra de
representar, nos aplausos à atitude de V. Ex.a. Também desejo
reo.lçar a !lgurn do eminente homem públieo, homem margina·
llzado, homem que sofreu c serre na carne, até hoje, as injustiças, mos que é todo um poço de simpatia, um poço de amabnl·
dndes c uma enorme vacação de bem servir a sua Pó.trta. Homem
cujo amor il. llberdnde, sem dúvida alguma, o tem colocado actmn
das po.lxõcs politicas, dos partidos politicas, numa luta dluturna, serena c equllibrndn, para que o Brasil possa, multo cm breve, reencontrar-se com seu desUno de Nação democrli.tlca, que suo. vocação
nsslm o determino.. Parabéns, eminente Senador! Par ocasião dos
cinqUenta nnos de vldn de José Aparecido, Inço votos pnrn que
S. s.a. nossa viver ainda muitos ~ multas anos, c tenha oportunidade de colocar de novo todo o seu grande talento a serviço da
Brnsli que tnnto prcelsn de homens públleos. Multo obrlgndo.
O SR. ITA~IAR FRANCO r MDB - MG I - Scnndor Lázaro
Bnrboza, agradeço a V. Ex."', duplamente: primeiro, porque falo

Dlt\ltlO DO CONGilESSO

NACIONAl~

(Se.,-ii.o lll

1\taio de 197!1

por ce.ssào de V. Ex." Ao comunicar a V. Ex.n llll! pretendia prestar
urna horncnar:ern a José Aparecido, V. Ex." Imediatamente aqulcs·
c~:u no :-,~:ntJdo de que cu falasse em seu lu~ar. Portanto, a meu
primeiro a~radeclmcnto. O aparte de V. Ex." toca·nos profunda·
mente, porque partindo de um jovem parlamentar combatente do
glorioso Estado de Goi!l.s. Estou certo de que, se José Aparecido de
Oliveira ler os Anais do Senado, hó. de se sentir confortado pelas
palavras carinhosas de V. Ex." Multo obrigado, Senador L;i7.:uo
Barboza.
Sr. Presidente, ncredltel ser Indispensável registrar esse acontc·
cimento nos Anais do Senado, pois sãó exemplos para o futuro as
existências cumpridas com sentimento cívico.

''Nela !Ccmwsc palavras de admiração c de carinho de cmlncnhomc!Ui públicos. comu Jànio Quadros, Mn~alhücs Pinto c Pedro
All•lxo. de escritores r.omo Trlst:i.o de Ataide, Fcrrelm Oullar c
Rubem Braga. de jornalista;;, de nrtlst:1s que comparccenun com
tmctos ou desenhos cm que o u·aço á~ll capta a personalidade do
hcmcnageado, entlm de mais de 50 brasileiros que expressam o
jUiftnmento de quem tem sido Inexcedível homem público c vigllan·
te amigo no longo de 50 anos de vida. São 192 pã~inas cm que Sf~
retrata uma personalidade que excedeu de multo os cargos po·
litJcos que exerceu cm Minas Gerais c na República."
O Sr. I~ui~ C;Lvalcante IARENA -ALI -Permite V. Ex." um
<:tpartc?

Cassaram o Deputado Federal José Aparecido de Oliveira. em

O Slt. JTMIAR l'ltANCO IMDB- MOI -Com todo o prazer.
1!: um prazer rever c ouvir V. Ex.11

9 de abril de 1964, o mandato que lhe foi con!erldo pelo povo
mineiro. Mn.s não haveró. !orça humnnn nem regime de torça,
capaz de cassar-lhe o titulo de José de Todos os Amigos - dom
divino contra o qual o arbitrlo dos homens niio prevalece. Carlos
Castelo Branco - nome que nos honrn por ser contemporâneo
escn~vcu no dla 17 de tc.•verelro no Jornal do Ur:1sil:

Um fato consumado
Outro rato consumado ê o Ingresso hoje nn respeit:i.v<. l
classe dos clncoentõcs do JOvem José Aparecido de Olivclrn,
a mais fasci!Ull1tcs vocação políUca de sua geração. Excluí~
do dos cargos públicos pelo sectarismo do Movimento de
Março de 1964-, nem por Isso se pôs à margem da politica,
mobilizando os instrumentos da sua intt!IIJ..tCncla e do seu
espirlt.o pUblico prtra uma pertinaz lntf·rvcnrüo nos acon~
tccimcntos politicas. Jamais, nesses 15 anos: foi tcstcmu~
nha passiva da Hlstõria do seu Pais. Antes dela participou.
nos bastidores ou osteuslvamentc, desaBando o advcrsâ~
rio que jamais o dc.sl'c$peltou
Paro. assinalar os 50 anos de vida de Jose Apar~:cido,
um ~;rupo de amigos Ja.nçou ontem, em cuidadosa edição,
uma colctãnen. de dcpclmcutos. a que se deu o titulo de
Jost! de Todos os Amlg-o.s.
O Sr. Jlumherto Lucena ! MDB - PB 1 Permite V. Ex. 11 um
nparte?
O SI!. ITA~IAit FIIANCO I MDB - MG I - Com multo prazer.
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena tMDB- PB1 -Desejo associar-me as
brilhantes palavras de V. Ex.n cm homenagem a José Aparecido
de Oliveira que é, sem dúvida. um dos mais brilhantes jornalista;.;
da nossa Pátria, um democrata sem ;aça, um homem que sempre
tt•vc a coragrm de enfrentar Lodos os riscos c dlt'iculd<~dcs nessa
luta ~:m que todos nos V1n10s participando desde 64 para a plena
redcrnocratlzação de todo o Brasil.
O Sll. l'fi\;\1,\H. FltJ\SGO ! MDB - :-..101 -- Muito obrlr,ado.
nobre Senador Humberto Lm.cna. As palanas etc V. Ex. 11 , g:randc
Lidt:r do nosso Pnrtldo, trazem nesta hora mais um cont'ol'to a PS~(·
homem cassado em 1064, mas que cassado contmuou .1 lutar como
V. Ex." c tantos outros J)CJa liberdade no nosso Pais. Muito abri~
gado n V. Ex.n
O Sr. Dirceu Cardoso 1 MDB - ES I - P(.'rmltc V Ex. 1' um
apu.rtc?
O SR. ITAMAR I'IIM.:co I MDB - MG I - Ouço V. Ex.'', Se·
nadar Dirceu Cardo'so.
O Sr. Dirceu Cardoso IMDB- ESJ --Senador Itamar Franco,
associo-me por inteiro às justo.:; manifestações Que estú prestando
a uma dns mais Ilustres figuras de politico da geraçii.o atual no
Brasil. Conheci José Aparecido e fui seu colega, na Câmara dos
Deputados. Conheci-o através da :ma atuaç:io politlcn na vida
nacional, depois de ter sido um dos valores mais representativos
da intelectualidade e do pensamento politico de Minas Gerais. Cassado - como bem acentuou V. Ex. 11 - ele :,;ervlu n;lo na rctaJ;uardn mns nn crista do':i acontecimentos c amigos dedicados, que.
da sua dedlcaçüo, fizeram n torça, na luta pela redcmocmtlzaçüo
dt> seu Pais. José Aparecido não e um jornalista nem um político:
é um pensador politico do. ntunl geração de homens públlco:i de
nossa Pá.tria, que honraria o Pnrinmento c quaisquer dos partidos
brasileiros. Portanto, e com muita satisfação QUt! me associo, de
coração c de alma, il.s mnni!cstuçõcs de carinho, de apreço c reconhecimento que V. EX. 1l presta com seu mngnlflco discurso ü
incon!undivel !lgurn pública do grande mineiro c, sobretudo, do
grnndc brasileiro, criador de esquinas no pensamento politico na~
cionnl.
O SI!. ITAMAit FltANCO I MDB -· MG I - Nilo Vml complc·
mcntar em nndn o aparte de V. Ex.•• A bt.'ll\ cxpressi'Lo "associo~
me dr nlmn c coração" já seria suriclcntc para qut~ cu, ne.stc lns~
t.unte, enc~:rrasse a mlnhu !uln. Multo obrigado, nobre Senador
Dirceu Cardoso.

l!!:l

O Sr. Lulz Cavalr.antc IARENA - ALI - Senador Itamar
Franco, forçoso reconhecer que a Revolução, naquele furor cassa·
tlvo do ano de 1064, cometeu - sem querer, por certo - algun.s
equivocas, ou melhor. al~umas terríveis injustiças, como e o ca.so
da cassac:ão do Deputado Jose Aparecido, aludida no dl.scurso de
V. EX. 11 l!:u não poderia faltar com o meu apoio Integral ao di.<>·
curso de V. Ex.H porque, na Revoluçüo de 1064, fazendo cu üs vezes
de am•ernador do meu Estado, das Alagoas, tive em Jose Apareci~
do uma "ponte" para. transmitir c receber mcnsa!];ens, com mui~
tos lideres d;~ nossa Revolução - a minha e a dele -. entre os
quais Carlos Lacerda e Magalhii.cs Pinto. Daí por que, nesta opor·
tunidadL•, deploro :1 clamorosa. tnjusLiça c me associo inteJramcntP
ús 1mlavra.s. de V. EX. 1', esperando que umn. próxima anistia, :-;e nüo
corrljn todos os casos de cassaçócs, precipitadas, corrlj:t, pelo
nwno::, aqueles mais mjustos. como foi a cassaçã.o de Josr Aparecido de Oliveira. Multo obrigado a V. EX. 11
o sn. JTA;\lAR Flti\NCO I MDB - MO I - Mui tu obrigado, 110·
bre Senador Luiz Cuvalcnntc - obt•Jgado I'H:Io testemunho de V.
EX. 11 , grande homem pUblico, grande companheiro, grande expressão do Senado Federal. Como nos conforta. nobre Scnudor Luiz
Cr1vaJcante, ouvir de V. Ex.". um Scn;:1dor da ARENA mas, sobretudo, um homem Independente, um homem que acredita na liberdade desl.<· Pais, essa manlfestac;ão de V. Ex. 1' ac(•rca d~J. anistia
E:aou certo também de que se José Aparecido, repito, ler os Anais
do Senado. h:i. de encontrar nas suas palavras aquele carinho que
el~ encontra ainda permanente para com V. Ex. 11
MuHo obrigado, Senador Lulz Cavalcante.
Sr. Presidente, José Aparecido de Oliveira é um politico no scn·
tido superior da cxpressüo, uma pessoa de Invulgar autoridade,
Irai, dotado de poder df~ pcrsuasfto l' dr. coesão c süo seus campo~
dL· luta, lnvnrlávels. o homem como criatura de Deus I! ;1 sociedade
romo tnrcf:l de todo~. na busca do bem comum e da Paz. Não da
Paz elos mortos. c, sim, da Paz dos vivos, qut~ é o alimento impre~
cinctivc~ parn a gar;tntia da Lll>crdade c da Democracia. t Multo
b1!m' Palmas.'
DISCURSO. PRONUNC/,lDO PELO SR. h1/SON BAR·
RETO N.1 SESSAO DE 7·5·79 E QUE, ENTREGUF. A RE·
VISAO DO ORADOR, SERIA PUBLIC,lDO POSTERIOR·
MENTF..

O Slt. J;\ISOS HARitt:TO ! MDB - SC. Para encaminhar a vo·
taçii.o.1 - Sr. Presidente, Srs. Scnuclores:
Mlnhn. participação e apenas no sentido de prestar nmn. ho·
mena~em a só.bla lcmbranGn do Senador Lourlval Baptista, ao pre·
tender Incluir nos Anais da Casa o pronunciamento do Presidente
João Baptista Fl!;uclr~:do, no Dia do Trabalho.
A Oposição brasileira, nestes quinzí! anos, talvez nü.o tenha
produzido sinteticamente um libelo malar contra a política t!conô·
mica do Governo do que esse pronunciamento de Sua Exculêncla
Realmente, ele C todo uma autocritlca. Não bastasse isso, nele afio·
ram as contrndlçôc!-i c os paradoxais do comportamento de vúrlos
pcrlodos da Rcvoluçào, que niío poderia, evidentemente, passar cm
branco. Eu começaria n.tó pelo final do pronunciamento de Sua
Excelimcla:

"PCGÇ portanto, n vossa conrtançn. E n vossa aiudn.
Contlança, pois o go~erno precisa ter o respaldo do
povo. Para conduzir o Pnls, sem sobressnlto.s nem recuos,
i1 paz da !amllln. brasileira, df'ntro dn justiça social, sob
regime democrittlco, pnrn o progresso que merecem_os."
.1!: salutar que Sua Exce!Cnclu, que chegou ü Presldênlcíl ela Rc~
públ!cn sem ouvir o povo, sem nssumir compromissos qtH~ só uma
elclçüo di reta perm!Lt~ consolidar, J:i salutar que venha Sua Excelr.n~
cln n.r,orn apelur pnra n confiança do povo.
Diz; mal:;, n dcmonstl'ar o despreparo, a demonsLrnr n !alta de
espirlto pUblico que preside aqueles que nt~ agom d(!terminaram
n. poliUca econôrniea do Brasil.
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Diz S, Ex. 11 a respeito da Jn!laçüo;
"Nüo há justltlcaçüo tecnica para o fato. só que, como

toda

~t:nte

esperava que a lnflaçiia

do que o razoável."

subl~'ic,

ela subiu mal.'i

li:: uma obra prima, a demonstrar que as lncompctP.nclns mais
Ilustres desta Rcpúbllca, que estão ii !rente do sctor económico~
financeiro, realmente não têm olhos para ver c ouvidos para ou·
vir o que toda a Nnçü.o cstã. a apontar como defeitos Inclusos na
politica cconômlcn que eles determinaram.
Entretanto, há mais contradições c paradoxos.
Diz S. Ex.n:

"No interesse das próprias Instituições financeira.'), não
deve cristalizar-se, nu. mente do público, a lmpress:i.o de
que o custo do dinheiro possa ser usado como Instrumento
de exploração."
Erra S. Ex.n A opinião públlca já sabe que essas entidades fi·
nancclras viveram disso, sugaram o sangue e o suor do trabalhador brasileiro. De modo que, não há porque tentar esconder da
opinião pública essa. idéia que Jã. csti cristalizada. l!: uma preocupação desnecessária.
Outro aspecto:
"Precisamos ter no mercado artigos simples e mais
baratos, sem prejuízo da funcionalidade. c sem rorçar o
nosso povo a um consumismo desenfreado c perdulário."
Essa fDI sempre n política do Governo, estimular.
E, hoje, ainda há pouco ouvia, lá no meu gabinete, a apologia
desse consumismo, expresso por um Ilustre Senador desta Casa,
dando al~-:uns indiccs, como se a utilização desses b\!ns de consumo
por pequena rnlnorla. da população, signlt'lcasse a. melhoria c a
qualidade de vida da lmensn malorirt da população, que apresenta,
Inclusive. indlccs médico-samt!i.rlos vergonhas.
E diz mais:
"Da agropccuárJn, e~pero a produção de alimentos mais
abundantes, como melo de ajudar a derrubar a Inflação c
a melhorar nossas exportações."

Sabe a Nação que nós todos fizemos um esforço Inaudito para
produzir mais soja c o óleo continua rareando, cada vez mais caro,
na mesa dos nossos consumidores, a demonstrar que é uma colo~
cação simplista, Inclusive, quando diz:
"Mais gente encontrando no trabalho da terra a reall·
zação que a cidade grande já nüo pode dar."
Isso exige a exproprlaçüo dessas grandes empresas estrangcl~
rn.s, como o Projeto Jari, que emprega multo pouca gente. Em
valorização do minifúndio, uma rc!OI'ma agrãrla, porque essa sim,
daria condições de trabalho a mllhões de brasileiros, prlncipalmen·
te do nosso Norte c Nordeste.
Então, entendo que vale à. pena, realmente, Incluir nos Anais
da Casa. esse pronunciamento, pelo libelo que faz contra, pra.ticol.~
mente, 15 anos de m;i admlnistro.çiio neste Pais - e o que é principal - pelo aflorar das contradições c dos paradoxos de um Governo que realmente está distanciado do povo. !Muito bem! 1
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVEL,lS/0
VIEIRA NA SESSAO DE 7-5-79 E QUE, ENTREGUE A
REV/S,!O DO ORADOR, SER/,\ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Slt. EVJ;LASIO VIEIRA tMOB -

discurso.! -

SC. Pronuncia o seguinte

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Nunca é demais dc:>tacnr a importância do sctor agrícola para
n continuidade da cxpnnsfl.o económica de um ?ais.
Se durante alguns anos defendemos 11. prioridade para n agricultura, é parque ai cncontrãvamos, como aind;.1. agora, a .suporte
real pnm q.uc pudéssemos prosseguir dentro de um ritmo de crescimento sem comoções ou abalos profundos.
Mn11 para que l.s!'io ocorrL>ssc, clefcndinmos dLvcrsns medidas,
de vnrindos alcances, ns quais, cactn umn a seu tempo, bnllznrlnm
n marcha da produ~·flo ngricola. Na base dí' tudo, financiamentos
rnzofivcls no pequeno c médio produtor, ao lado dt• uma pohtlcn
c!lclcntc ele preços mínimos, capaz de proteger o sct.or contra os
riscos de preços que dcsc!'itablllzam a produçil.o agrícola, nqueln.
dcntw todns, mais sujeita n ratares conJunturnls,
Espí'clnlmente ltl~ri'CIIlamos dL•vn rt•ct~ber atcn~·üo vre!L•renctnl
1\ politica de preços minlmos, voltada para <'liminar os riscos da
ll.tividadl• ;q~r(l\H'CUúrin, Jwla Clxa(;iw dt• um valor de garantia
verdndelranwnle cstlmulantL• il Jl!'OduçfLo.

Sextn~telr~
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Este é o ponto central dn questão. Não basta a existência do
preço mínimo, pois se .esse n.ão e remunerador n produção, passa
a llhmltlcar um desestimulo a atlvldade agricola.
O Sr. Humberto Lucena tMDB - PB1 -Permite V. Ex." um

~parte?

O Slt. EVELASIO VIEJit~\ I MDB - SC 1 - Nos últimos anos,
cm que predominou a ótlca monetarista, ocorreu em noss.o Pais,
Sr. Presidente, uma politica de preços mínimos bastante deficiente.
E.'iscs preços estiveram sempre abaixo da lntlaçü.o, de tal forma
que o abastecimento c.lc produtos agrícolas resultou lnsuticlente,
com sérios danos a estabilidade da economia.
Ouço o Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto I.ucena IMDB - PBI - Apoiando as colocações elo ~lscurso de V. Ex.", gostaria de lembrar, nesse a:;pecto de
preço nunlmo, que estou para apresentar, dentro de poucos dias,
ao Senado, um projeto de lei que estabelece uma correção monetária trimestral de seus valores, de acordo com os índices das Obri·
gações do Tesouro Nacional.
O Slt. EVELASIO VIEIIU IMDB -

SCl -

~ uma iniciativa

louvável, que visa uma proteção maior ao produtor ruralista, para
que ele se sinta não apenas mais estimulado, mas mais seguro
no desenvolvimento de uma atlvldade altamente .significativa ao
clcsenvolvlmcnto nacional.
O Sr, José Lin!i !ARENA-· CEI -Permite-me V. Ex.", nobre
Senador:
O Slt. EVELASIO VIElltA IMDB -

SC 1 -

Não somos apenas

nós que dizemos assim, ji que, perante a Comlssào de Agricultura
do Senado o próprio Ministro Delfim Nctto afirmou ter sido, entre
1075 e 1078, bastante oscilante a politica de preços mínimos, razão
norC]uc estamos vivendo no momento "uma crise generalizada de
abastecimento".
Ouço o nobn) Senador José Llns.
O Sr. Jo,.;é Lins 1 ARENA - CEI - Nobre Senador Evel:i.slo
Vieira. desejo apenas fazer uma pequena observação sobre o lmportn.nte assunta que V. Ex.n está desenvolvendo. Ê que o aumento
contínuo dos preços dos produtos a~ricolas, lncluslve alimentos,
através de correção monettl.rla sistemática, embora benéfica ao
produtor, traz por sua vez problemas à área do consumo. Isso porém, não deve nos desanimar quanto n. busco. de uma solução,
dentro da tese de V. Ex.n paro. estabelecer um sistema de comercialização mais justo para o produtor. No meu entender, o problema está, principalmente. nn. área da reparti~ão da renda gerada pelo setor, hoje, terrivelmente mal distribuído. Multo abri~
gado a V. Ex.n
O Slt. EVtLASIO VIEIR,\ IMDB -

SCl -

Agradeço a parti-

cipação de V. Ex." Acho vlâ.vel o estabelecimento da correção mo~
nctárla para os preços minlmos, para os produtos agrícolas, vi~
sande dar estímulos e segurança ao produtor. Para que não ocorram preços altíssimos é pr!:'clso, !:'ntre outras medidas, o estabelecimento de um sistema de comercialização adequada neste Pais,
razão da minha presença, sext~-telra última nesta mesma trl~
huna, fazendo uma abordagem abrangente do sistema <!e comer·
clalização detlclentc neste Pais, que é o grande vetar dos altos
preços com que os produtos agrícolas chegam aos consumidores.
Prossigo, Sr. Pre.';Jdente,
1!: que o erro da politica para. o setor tal de estimular apenas
cm razão da esco1ssez, quando os preços mínimos devem ser sem·
pre estabelccldo.s acima dos custos de produção específicos, Assim,
stgntrlcam realmente um estímulo real, evitando-se dessa forma
a alternância de períodos de vncas magras e vacas ~ordns.
A política de preços mlnlmos deve ser uma forma de sus·
tentar, num alto nível, a quantidade produzida, única maneira
de se obter um abastecimento regularizado, sem dcsconttnuh.Jade~.
Os ln!'itrunlCntos lep;nls para a exccuçfi.o do. politica de p:·eços
mínimos jci. existem. Sr. Presidente. Ultimamente foram fixado~
pelo Decreto~lcl n.U 79. de 19 de dezembro de 1966, c 11'1 estão aber·
tas, até mesmo, as condições de ser estabelecidas, quanto n rte~
terminados produtos, gn.rn.ntlas de preços mínimos por mnis de um
nno ou sntrn, "qunndo Isso Interessar à. estnbllldo.dc da agricultura
c n normalidade de nbnsteclmento".
somo.s levnclos a acreditar que rol preciso irmos qua.s'' ao
fundo do JlfJÇO, em termos de nlta de preços, para que n .solução,
enfim ji existente, tol\Se trazida a debute.
No entanto, publlcaçüo dn Comis.süo de Financiamento da Pro~
Decreta.Jei n,o 79, de 1006, que Instituiu normas pam a flxaçü.o
elo preços mínimos.
Em seu artigo :!. 0 , o te!erldo Dccrcto·lel estnbcl('ccu que n
g-arnnt.ln cntüo lnstltulda o seria "exclusivamente t•m ravor do~
produtol'r.tl ou de suas cooperativas", sendo estendida. o. bencti·
cladorr.s e conwrciantes em :;ltuações determln[ldl\..S, Ci[lrnmentc
enunciadas.
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No l'lltonto,
dUt'il''·

lliAitiO DO ('OSGHI·:SSO

1\;t Comt.'i!'.HO r!l' i"lll~tJH'lillllt'JJIO (Ja Proc·u.Jn titulo t' PXit\anu·n•~·
dt· Pl'l't:os Mtninws. t'dtladn t:m 1!177. aclvc·r-

Jltlbll~·:w:w

rlo l\.JJni...;t,··:·Jo da

t\v;dwcúo da P~dit!ca
tia \)óll':l tl -'•t•guintc•:

_.,~l'll'tlltur:l,

"Ê !ntl'I'!'SS:tllh• notar QUI'. :tpt..~ar elo art. ~.u do Dl'cn·to-lt•l n.i' 7ü Jll'evcr l'xc.lu.~i\'lc!ndr da f.."::u·ant.ia rlo" pn·ço~ minlmos Plll fav:u· r!os proci11LJrt•:, ou de sua:; eoopc·rn\1\':J.s t' CL't'ta l'Xcepclrmnllcladc :1:1 t•xu·no.;flO dos bt•tlt'ficlns da politica aos lJCIWftclad.>rt·s t' co,nt•J'cinntl'S, tPm-sc
\'Nificado na prútlc;i UllH\ ·partlcjpnçúo muito maior dl"l
sc~undo gi'Upo de a~?,CillC'S do qut• do prinwlro. como bl'ne!lc!;irlos dirclus ela politica :1tr:wés du EGFs'' •nu seja,
os rmpré::tlmos do governo federal• 1obrn citada, 11a~. 21•.
:\ concen ll'a(~ão mc'dia, considcrrtndo todo o Pais, dos ln tcrmedlúrlos foi dn ordem de 43,6~";, entre HJ07 /68 at.C 1073/74.
Tnl pnl'tlclpnção, à vista do tt•xto Jc~-:·al. C cxugcrada. t' di!lcllmentc se altrrou nos últimos nnos.
Por outro lado, cm termos re!!;lanats. a situaçdo merecl' cuidados cspcciai~. Enquanto no Crntro-Sul a média de partldpnr;flo
dos lntcrmcdló.rlos foi da ordrrn de 38,5'·;. no Nortc-NO!'dt·slí.' c.~sa
mesma particlpaçüo sobe ptu·n 72.1 ··;.
!!: séria a distorção dos preços minlmos, Sr. Prcsldcntl!, quando
vl;-;ta ii. luz dc~scs dados. Portanto, alCm de nlio .st'r t·cmUllt't'adOI';\
aa produtor, essa politica, por outto Indo, tem também. ao Qlll'
p:uccc, t.rnt1SfN'Ido ainda mais a renda do sl!tur agrícol:1 para
outros sctores da economia.
O Sr. Lomanto Jimiur ld.tt.CNA - S..\ I ___.. Pl!rmite V. ExY um
npurte'J
O SR. I!:VELASIO \'II~IR.~\ 1MDB - SC1 - Ouço, com prazer.
o S1:>naclor Lom:mto Júniwr.
O Sr. Lomanto Jtinior I ARENA - BAt -· Nobr~ S~nldor EV~!·
J:.:,:o Vidra. V. Ex." pronuncia hoj~ um clbcurso com a 'i~rledadr
que :irsde o dia que a~nmtl o meu mand;1to t:.:nho acnmp:mllldo
nos scu:i JllommciJ.mentos ne.';ta Casa.
O SR. ~VI>LASIO VIEU:o\ <MDB - SC 1
Multo obl'lAaclo.
O Sr. Lomm:to Júnior 1ARENA -· B:\ 1
:- a!Jorcla um
a~~unto da mais alta relevância. Evlclcntem:.:~H:..· qU:.' a politica de
preço.~ minlm::Js pr~clsa sofrer um.:t rdormui:Lçáo objt•tlvando ':.0tm:-tucio r-;tlmul:u uquclt·'i qu~ a~sum:·m us duros cnc:u·.-us ela prodnc;âo c nmtcl são os m:-lhort'::i r;-mun:.::-:.Hla.,, H~ uma indi~;eipllna.
rcconht•clda e positivada. entre a Jnterm::di:H;ão do produtor t:
do consumidor. V. Ex.a estuctol! :1 assunto e ccrt.1m:mt~· nfw l~ll:Jra
c.~sc aspecto. Ainda h:'! poucos diJ..S examinava com um produtor
de J~ite ~m quanto cr.1 n•mun:'l'ae!o o frnto do o;:..·u tr:~.b~tlilo e a
quanto C!..Se produto chegava p.. ra o con:c;um;dar. Ch~·!,lm·i tl conclU'iilO d~ que os dois g,ranctcs pr:.:jltc\Jc.l.dt::l, ou os m~·~O..i bt!ndiclaclos. srw cxatamcntc ~quclcs que pr::chavam d:t jusuc;a. dn bl•n. ficlo: o produtor que s~ esforça. c o crm.annldor qm· tt·m com
o :o;cn poder ,1qulsltlvo limitado ~ rtl'·':~5!:lclo.cle de consumir o produ~·'· Nobr~ Srnador Ev~!úsio Vieil·a. o Sr. Scnad.JI' A~~nor M~rla
tt•m, aqui. feito pr~nunclam~nto:-> clc.·ntro do.qucl(' -;t•u ::osíllo Jnconrunclível t• nc!1o que s. Ex. 11 tem multn r:-tzüo: hú tuna n~·et>~~l~lndl'
de uma dlsciplln:t, ct~· uma nsc;dlzaçC•.o rl;~oro.;a, p:tt·n que ~::o ~'·:>
ta!Jcl:>ça crlténos qtW evitem l'Ssn. c!lstorc;f;o ... e crr-..lo, mesmo, que
esta dilcr:>ncla~üo de \WI'C~I1tu:t!. qn~· V. E:-:.n :tl:-gn, entn~ :1:, lncr.:~s
i.lllf~rldc.; p~lo Jntcrmeclií\rio do C:·ntro~Sul. multo inf~·rior aos
lucro:~ auferidos pelo 1nLel'llH.·cllúrlo do Norcbile. ls:;o C 11111:1. V!'l'dadc porqt1:! nó i pocl:-nlO') compt•ov:~r, atr.IVê-> d~l aqui J~;b do
prccluto. nn hOI'l ::m que CIP C dl.~tl'ibuido. Os pn•ço~. l't'alm::ntl·.
súo multo mais altos nn. rcgJúo Norte--Nordeste elo qnr n:t t'Pgl:io
Sul. E, v:.:jc. quanto o tr:~bnlhaclai' lã. quanto o p:·odutor clc:;s.l
n·~E:o, sofre a sangria. porque sendo a. proclu~ào multa 111:1.ls C:\1':1
t'lll face da.J su:~s condlc;õr!i rotl.ll'li'as ·- ainda ni'lo foi ol!ca:w:trlo
lfl um de"icnvolvJm:nto no .sC'tor agl'út•lo rcR,lonal qu~ pos1a :tco1_n~
p:111ha:- o desenvolvim~nto J:\ atlr:glclo na Cl•ntro-Sul elo P;u~.
Pois benl. Ai e qul' o lntcrmedlúrlo t~·m um lucro multo m 1lor
du qut> do Centro~Sul. Estt' é um assunto que dl!ve m:r:-ccr tcd.a
n no~sot atenção, de modo a cnconLrarmo:i llllln. forma que poss1~
bllite ao Governo CXl'I'C:Jl' uma f!I!Callzac;ilo c: colbll' o ;tllti."O. No
m~·u enttndcr. ai L·stó. o granel~ nó, ni t·.;;tà o ":<" m:1i~ dtríell
dt! :lt't' d:!cHro.tdo: e que o Jn·odutur que nem :::c•mpt':! tem a rcmunt-ra<::lo do seu psfort;o, c o co:lsmnldor p:~.~a tnulto mal;; do qm•
pode par;nr. Entüo, V. Ex. 11 r:•r:oba. nesta hot-:1.. u m~u apoio. a
minha .solldarlccla.dc t' meu dcsc.lo clt• qUt' o sr.u pronuncbm~ntu
srj:L e!icntado pelos órgúo.~ do MluJ..itérlo cta Af..\rlcultura r:·~pon
.stivels pela politica cl:! preço.-;. r.omo contrlbulç:io, uma cf!C'i~·nt;·
(.'ontl'ibui<;lw, uma oportuna contrllHJ\~üu, porque, quem s':'lbc .)t'
nessa intrnncclinçúo, nr ...;tc momento, ~~ qUL' s~· l'X!lCt'l'h:l cada vt·z
mais o probl~ma da lnUa~ilo? Qu;-m ~abl' M' ~'.'lSl'.'i lucros t-MI~t·
raclc~ dnqurles qut• ni\o pt'oc!uZL'Ill e o pn•,lui~u el~HJU:>IC.i qu~· con::;omt•m nlio t'•"tüo ~b;;onldrJ.~. L'X:ttanwnll•, pvlo lntrt'tnt>cllariu:•
P~·Jo lnt:-rmeclh'u·to qu:· alnel;t nfw .~oiJ'~·u l' pn·cl·:a sofr~·l', 'iCill
dúvlcla :tlgunw, unu rbcallzn<'ún mais t'l~lOI'O.~>I parn l'vll:ll' a~
eli<;tor~ões c o abtt~o n:t comt:rdallz:u,:{lo. Hl·l:('ba ~~ minha mlld::-

N,\('IO~'i\1.

tSt'l.,'ÚII lll

n.•cl:u!t•, .1 ntaniL·~t.ll'ÚO do nL u ,q>r:l,'o i!~> st'\1 c!bc·1rr~o . .~oll\.1
;\'\ :;u.t'i p.tlat•ra.~ ;t'i minh:1.~. nwc!t:-~t ,-; p:l!:tvr.Ls ct:· qHt'lll ··t~nlll'll\
;JetHHp.tnha. de rptt'lll tamllelll as.~bll•, t' ck quem ··-~t;t l~•.tl.llm:·;tL·
int~·t·c~snch 1'111 t'IH't>tltr.tr uma h·~rmub qtw ~uluclon.· :.'.:;.· p:··•·
blc•nu. Multo obri~:.1cl11
O Slt. F.VEI.ASW VIEIIL\ rMOU ··- SC1
.'\ analh~· dt• V. !•:x.'•
e p~rll'ltam,•ntt.· conrtn. C mullo lmportanll·. tílmbl•m. o :qmlt1
que presta ú tr~t· qUl' l''itanw~ :t cl~·f~nclt•r dr.• pr:~c:o:; nnnlm:•.,
compl'n:.aclor~·s par:i os nruduto;; dn a~TOJH'C11iu·ia. g~tL· ;tpnto t:·m
maior l'XPI't•s..;fw núo apenas pela t•xp:•J'Ii.•nei;, de V. Ex.n. Jll'la
lclcnti(lcaçúo cl::: V. Ex.n com a n~l'lJp~·ctwrb lli'<L~ll:•lra. particularmenti.' nn Bahla l'. prlnctpalnwntc, Jl.'ll'lJtl:· tab n:t qu:tHd:HI:· de
11111 dlls licl~·res do Partido elo Governo, nest,1 Ca.-;~\.
ScnJdor Lom:wto Júnior. se ofNeccnno'> ao l'lll'ílli:;ta ela Bahia
um preço n•mun:.-r.tdor :lO ;;r:u trabalho ~~ n.~ seu capital. 1•L: prt>clutlrá o .sullclt•ntc par;l nba.sh·cct' a pojHJl.u<IO lJaian;l, c!~· :"1.!c;\!lÇ<trú t•xced~l1t.l'.S ]JJra cxport;.1.r para ouao., Estados r outru.,
paJ.~cs. :1 llt'!:~O.') mt•norc~. Ma,.; L' ;1n.:ci:.tJ ;qwrf.•lc;:Hti'Jll:'l'i o ,.,js_
tcllla ct::: conu•rcin.lizaçiio. :::stJmul.:u•m:J'> a con.-i!nJ~.,·:io ele .~ilu ..;, dt•
armazéns nas f.lzenda.~ do inh't'ior da Bahia. elo illtl'l'lnr dn Bt':t"!l.
pat'rl que O Jll'OdUtOl", ao l'l'CD}ll~l' O f~·ljÜO l' ll;'tn 1t•m\o O \nt:•l'!'~hl'
nem a 1H.:ces·;ld:HI:• dt• venr.lê~lo.~. no mom:·nto, a:1 pn·ço mtnln1r1
qu~ o aov~·nw t•Hú ofL·I'l'Ct•ndo, eL· pu.;·.. l .trJllrLl.l•nn-lo e :-osp··r.1r
um. dois llll's~·-~. JKI.I':t Jbl~·r pn·c:o !ll(']h~lr. SL' houvt•r ~·:iS:! sht.·.t1.1
dr cum;:-rcl.lliZal'Ün. corri\.\itl:ts toda:·; ,1, .ltU,l.h deficlt·ncla'i, ciH•!!,t:·a
e~sc produto ~10 consnmidur a prt'(,'lh nwn...trt•;; que :-~ túo a cJ1 ·~ 1r
hoje. Como nu'c!i.l no Bl':lsll, u.; produt:h .l~l'icolns t{~m 11111:1 !ri·
pllcaçúo de' prt-~·o..; t'lll l':tziw dt• um si:;tcma d:~ conwrciJ.liz~u:ito
e\i~torddo qut' pt'L•ci..;~~ s~·r c:~rri~ldo.
Ma.;, a ponto centr.tl. huj:.o, elu nu·u pronunei;:.un~nta. C sobr,·
prct·u., mínimo-; CO!llj)l'llsndort~s. pot·quc scrú mmt da'l ~~·.mcl:..•.s mntlv:tc;õ:..s para se ampliar a produção neste P:lis.
O Sr. L:i:r.aro narhuza ~~1DB _, GOt ··~ Pcnnltt• V. Ex. 1' nm
npal't~·?

O Slt. EVt:LASIO \'U:IIt1\ tMDB ·- SC1 -Com multa :tl~·~r;a
reprc3:>ntant~· ~oiano. Sen:tdor Láz::r:l Bar!:u~;L

ouço o nobre

O Sr. l.:izaro narhu:m • MDB ·- 001 .-- S:m:.~.dor Evl'l:t~lo Vi:ira, mal:; nmJ. V(.'Z. V. Ex. 11 ocuJl:l. a :tll'nc;flO do Se1~ado, di,nttino:!~l
problema5 dJ. mabr lmport:i.ncla p;u·a o País com·1. por t~~t·mph
o do. agrlcu1tm·.1, qu~ V. Ex.n conhcc~· Ü\O ll:!lll. E!e!l\'.1m··nt·· .1
!lx:~.çúo de preços mínimos comp:>ll'.i.ldüt't:'> é o fntor pt·imo:·~L;I!
P:lt'a estlmul:lr o rurícola a ::unpliar a ârca. pllntaj;-t ~. -,.·.br~·;·1.io.
tl'l' o lnc~ntlvo nec.essill'io par:t produzir m:1is e melhor. /\p:· .. \':·~tn
o pronunci:mt::onto d:;! V. Ex. 11 p:.tra, Inclusive. pblt:::i\1' elo G:tv:·r:h.>
qu~· nntl•clp2 o pt';tzo ct~·;~:t f!;..::açi"to. D:ur.l a V. Ex.ll um ex.·tn:,L•
muito 8&rio a l'l''lp.:'lto. :--Jurmalnlt'ntc, es~a flx.1çi't:.> lt·m .'·!Ido !"l'.LI
J>nt' volta do nn:~.l c!~· julho. mio~ cl~ ~1-;:J:;to ou com:-r;o d!' _..,~!t•11l 1 l\':l.
quando a.~ t:!l'l'<ts cultlvúv:ob Já d!..'\'L'nl ou clcv::rlam -".'.'ilar prl'JI:1·
rac!Js P:l.l'n o _plantio. prlnclpalm~·ntc ~1qui na reJ.:Iúo clu Br:t->il
Ctmtral -- Golas. M:."lto OI'O.~.'iO, Minas G~rah, Mat';lnl1üo l' tamb&n1
Pan\ ·- il~lmrdando a 'i prlm~il':l.'i chuva" pnr.i. qu~· ,[' c.J:·Jt;· :-iL'nL·nt~~ ao solo. E o Banco elo Brasil só rec:-b2 propo~t.1s JDI'a cust:ole~
dl'Jl8i'i do mC:l d~· a~o:;to. Eu prnprio ~·-~tlt.·~· num.1 :t;.!J·:11'l.l do
B~u1co elo Bra<:>IJ. c o ger~·nte 111l' dJ.~se qu.:o niio t~·m c:JJJC11r:úo clt..·
r:-cebcr qU.1!qlll'l' propost.1 dr tinanci.lm~·nto d:- cu-;t:·io .q.:ric:li;L.
pam a próxima safr.t. sem qu~ :tnt~';) ..;:· fixe :J pn•c;o mi:lim:•. ,.
Ql\;:> hto .->Ó ::cJ'Ú feito pOI' volta d:J tnl•s ele ago;to. V~·ja V E;\,' 1 ,
rm Golú;, Mato G1·os-;o, gt•ancll' flJI'it• do Süo Pnu\o, Mat'ol:lh,.•:\ ·~·
P.u:l. o pl:tntlo elo milho ~., faz normalmrnt:> com m;lis po~ .. il.ollid;.\de ele éxlto. no.s prlm:-lt·o.o; clb~ ~!c• s~·tembro. A m:·ihor p!.1::!,1
dP milho :-m Goiús. por rxcmplo. é a que C fl'ita n:J pó. an !.' ·"
das Jll'lm~Jt·n:. ciluv~->. S~· u I.Wt'ador só vai ver apl'i!Cincl~l \lllla
pt·opo~t:l dt- llnanclam:-nto no mê; ele nt~o.to, qu:-~1 o trmpo r!Lponível que vai ll'r nara pr:-p:lr:Jr a H.·n·a !..' plantà·b :-m tt-nlJl')
hitbll? 1!: ela nnlor oportunid:lde ::J pr:Jnuncbmento c!P V. E>:.' 1,
l' ch:oRJnc!o agora n. Ca~;l, vim d:-pr~·-;.;,l Jl:l.l';'l P:trtlclpar dcJ 'it::t
pronnnclnm~·nto parqu~· me lPllllJJ\•1 c\~'h;t f;.l.lh.l qm s~· com·~L:· ,,
qm• ..'il'lll dúvid:t nlp,mna, é a rc.">pon'lável Pl'inclp.:tl pelo dt··w~ti
mulo ctn r>t'oduciio. Porqtw hOj:!. ~·viclc•nt~·mrnt~. n mn\ot•la d.J.'i
l:tvrnclor!'~ precisam eb filnnci.1111C!lto para ul:l11tlo, S:>l1~ o Qtle
contlnu:lrcmos a lmport:1l' produto"i cl:1 nr.t·icultur:J. qu:.o no.;; drvt·~
rinmo'i il'l' cm abunclilnrJ:1 par(l. exportnt·.
O SR. F.\'I~I.ASIO \'li~ lHA IMDD - SC 1 - 1\~ cun:;i:!ei'ílc:Õl'.'i
dl' V. Ex." e o t'ato llu~t!'atlvo elo ltltNior cl~ Oui'\". t1·az~·111 1111101
~r.HHlP contt·ibul~úo c> vem rx:1tanll'ntc .~e ltlentlflcar com .1-; 11nh:'.~ m:•-;tras do nos.~:> cllscut!>::t, na cleft•.;:l d::: pt•r.c;u~ minluws
compe11.~:1dore'l nos procluto~ tia a~rope~uúri:l, no sentido c!l' nwtl\':tt· mah. l!nr unu l'Xpans;i.o m::tli rnt1lcln. ~ maior a 1'.'''-' importn.nlt~ setot• ela econou1l:t hra::lbim. Entl't·t;mto, a rr.->p.•ltn do
Banc,o do Brasil abrll· o flnnn~l:lln:.-nto tl:ll'.l Ctl.~trio úo; \'L\:·w·r·a:o
ou .!tt no Inicio d;l sall'a. núo e so rm Golas: :l 1·er~m l! t'lll tudo
O Bt'Lhil.
r~ j11't•cl:;o, Sennclur LÚWI'O Ba!'boza. t•st:tlJt!lt·c:·r Jll'l't'( ~ 1\lilll11\0·. r.ompL•n:;adan•:; para um triL·nJu ~·m qu:· o a~rlcult'.tr tt•rmi!Ll
:1 .-;afm s;llll·ndo qui' p~Hit'l'!l pn·p:trar- ii' para llll\'~l . . att'íl. ptJl'Cj\lt'
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t•lr trra um pr1•çn QIH' 111~· clara pelo mt·nw;, um lucro ra~u;·,vel
do l'i'\1 trahall1o. rlo :>t•u t·apltal. I' núo o qw• ac:ont:·cl' hoJ~·. O
Jm•çu. ho]t•, e,<;t.Ú bom l' depol:-; L',..;tú ruim. Mu!t;,.~ Vl'7.c:-:, quantlo
role SI' :l!:1.~ta. por I'Xl'lllplo, do:-; plantios do fL"Ijfio. elo milho ou
(\o arroz, e vai para outra tlllvldnc!t•. o pn•ço melhora. Ele. então.
quer n•t.ornar ma.s nflo há mal!i possibilidade.

E: prer.l.'>o um planejanwnto na úrt."a at-:"ricola: dentro de:isc
pJ,'\nt•janwnto é tll'Ct·ssrirlo prcvcr-.-;L· um pl:mo com preços minimos. pelo menos. de trCs ano.~. para dnr umo. total se~;urançn uo
produtor da ãrca.
O Sr. Lázaro Uarbmo:a 'MDB ·-· GO 1

um pequeno

·-

PNmltt:.

alnd:~.,

V. Ex."

adenda~

O SR. EVJo;I.,\SJO VIElll,\ IMDB- SC1 --Com prazer.
O Sr. l.ázaro H.arboza 'MDB -. GOt

Dlr-sl·-ã que cm runçâo da dcsvalorlzac:úo monstruosa da moeda tornaMst• difícil fixar
n preço mínimo pam um triCnlo. mas fixa-se o pn•ço base. E o
Governo núo tem outros meios. aliás. "n" melas para corrigir dlstorçilt's dr pre~o:s? Faça-se h;so. também. no tocante li. ugrlcult.ura. Entúo, o lavrador que trá plantar milho, sabe que terá. por
f'Xt•mplo. um pn•ço mínimo para a sua snfra de 220 cruzeiros e
ele Já sabP, cm runç:·tO da. dcsvalorlzaçáo da moeda, que poderá
prever o prPço que tcrú para o seu produto na safra seguinte.
V. Ex." tem inteirn razão.
O Sll, t:VEI.ASIO VllnR,\ 4MDB -

SCl

- Multo obrigado a

V. EX. 11

Rt•torno. Sr. Presidente.
Po1·tanto. & de expectativa ~\ nossa posição. Aguardamos, conscientt•s das dlflculdadt•s, "pl'eçus mínimos rt•muncradores que
cubram u custo de produção, P deixem ao agricultor uma rem une·
rnçôo rnzoãvcl para o seu trabalho", confonnc st• cxpn•ssou o Sr.
~1lnistro da A~-:rlcultura. prrante a Comissão de me.o;mo nomt• dcs·
tu Casa. Sabl.'mos que o professor Dcltlm Nrotto csb:~rrará com
roncPpcõcs monetaristas, que consldc1·am os preços mínimos, aci·
ma de tudo, um fator de expansão monetãrla e, conscqiicntcmentt·, com impllcnçõe.s lnth\cion:l.rlas.
Snbcmos. porém. que tanto quanto estão derasadas as conr.:epçÕ(•S mont.·tarlstas, da mesma. rorma a politica de preços mínimos sem uma dlrctriz definida. apen;ts amplia a distância entre
:l!i necessictades brasileiras de consumo c as potencialidades dn
llossa aJ:.tricuitura.
Em mz:\o disso. Sr. Presidente, voltamos ao problema. c volf:tl'cmos quantas vezes rorc:m necessárias. até que se compreenda.
clt'!lnltl\':tmcntc. que os riscos agricolas são tantos que e preciso
tmçar uma politJra cocn•nte de estimulo c proteção, a fim de
que JlOSSílll1Ds. de uma vez por todas, realizar, em toda a sua pie·
nltudt.•, a produção bra.'\llell·a de alimentos passivei.
o Sr. Jose Lins 4ARENA- CEI- Pct•mltc V. Ex.1\ um aparte?
O SU, E\'F.l,ASlO VIEIRA IMDB- SCl -Com muita alegr~:t.

o Sr. José Lins 'ARENA- CE1 -

Nobi'C Senador. o problema
esta. realmente, na ordem do dia. na nrlol'idade
nacional. A começar pela posição assumld;1 pl•lo Presidente d:l
República. que consldPra como meta n.u 1 do seu Governo o estabelecimento de um melhor padrfto para a nossa ngropecuária
V. Ex. 11 mesmo se referiu ao pronunciamento !cito pelo Ministro
Delfim Nctto aqui no Senado, numa reunião memoráv~l da qu<\1
JHII'tlclpmam Senadores c Dept~tados. Tenho .a tmpr.essao de qm
ali ficou claro que a JU'Cocupaçao de V. Ex.n e Lambem preocupa·
çilo do Gnverno. Indo além do pensamento de V. Ex.l\, acho que
as distorções ora existentes no setor ngropccuárlo extrapolam nos
PI'OblL•mas da organização da comercialização c da tixação de prc·
ços minlmos. Somos um Pnis Imenso, conl uma capacidade extraordlnó.ria de produzir. No entanto, ainda nilo con~eguimos um
minhno cic organização do setor como um todo, a nua ser, nntu·
rulmentc, em certas ó.reus. pnt•n certos tipos de produtos. As de·
ticióncias se acumulam desde n produtividade, e os tnsumos que
n lnrluenclnm como a pesquisa, os adubos, n cot·rcçõ.o de solos,
as sementes de boa qunlldnde, etc. Orn, na 1irC<\ da produtividade
('::.tá talvez n malar oportunidade pnra se aumt•ntar n l'enda do
produtor. A ouestão da produtividade, alltl.s, lcvnntndn tnmbém
jlclo Ministro Delflm Netto, esti\ nn base do problema do. ngrlcul·
tura. vem, em seguida, os problemn.s dn colheita. do transporte.
dn cstocn~cm, dn dlstrlbulçõ.o c dn comerclnllzação, Ê cln!o que
n qucst:.lo do pt•cço minlmo estl\ relnclonadn com n produçno. Por
outro lado a produção ngricoln _é. pot• sun natureza, dcpende~tP
t~m alto r,mu das condições cllmntlcns. Assim. precisamos tn_mbem
dr segmo pnrn que os prcjuizos acnrret.ados pelo cllmn nt\o rcl'alam total e dh·ctumente sobt't' umn unlca snfrn. O problema
do st•guro é hnnortnntisstmo. Mas nl'io podrmos nem csto~nr e
tli'IH vt•ndcr lncldlnldament.l'. Dai porque para o prc~;o mmlm~
h•riamos QUI' cllmcnslnnat· tnmb&m um pro~-:ranHl. dr prochu:üo jn
qm• n:in há razão Jlnra tlnnncl!u· c·stoqu~s e mais (•stoques de~ne·
ce.ssárlos. Como V. Ex.'1 vl•. o problPnHl. t' comp!c!<O. O comcntàrlo
de V. Ex.r~ e sumanll'nte oportuno c t'PllzmPntt' clt• ril'llll' apo\n ao
d~ a~-:ricultura

,i.~.J

--~

(St.·\·:in IJ)

Governo. tanto através do Presidente da República como atravl·:.
elo ;;pu Mlnl;.;tro da AJ.:"riculturn. Que o Conr,rcs.'lo .sh~a o!> pas;o;os
dt• V. Ex.•• rc~c;o d!:sc:ulpas se me nlong:o nessa apreciação c solicito
a V. Ex.h que receba este meu aparte como uma colltrlbuição e
como nm elog-Io lncllstarçi.tvel a seu pronunciamento.
O Slt. 1-:Vfo:I.A~IO VIEIRA 1 MDB - SC 1 - A presença de
V. Ex. 11 cm nossos discursos C semJII'L' motivo de testa para nós.
O Sr. Jost! l.ins 1ARENA -

CE 1 -

Multo obrigado a V Ex."

O Slt. EVELASIO VIElltA ; MDB - SC 1 - Senador José Lln!>.
V. Ex.n coloca em dúvida a nossa capacidade cm lhe dar um de~
senvolvimento agrícola como desejamos, segundo deduzi das palnvras lnlclals do aparte de V. Ex.l\
O Sr, José Lins fARENA -

CEI - Não, peço desculpas n
mio me tlz entender. Ao contrário: o Pais tem uma
enorme capacidade de produzir. esperando apenas uma nção
ordenada, organizada para amnllar a suo. produção até o limite
que a nossa economia desejar. t a esse trabalho de organização
que V. Ex.n está. se reterlndo, ponto fundamental para que consigamos Isso. Peço-lhe desculpas se não estava me fazendo entcn·
der.

V. Ex. 11

~c

O Slt. EVELASIO VIEIRA o MDB - Se 1 - Deixamos de lado
i.sso, então. Ex.R o que está faltando em nosso Pais é uma pulitlca
agrícola. uma politica planejada, cm que o Governo deverá. dizer:
aqui. nesta região. não daremos ttnanclarnentos, não daremos financiamento. não daremos apoio para plantar feijão, porque lâ, na
Bahln. eles produzem o sutlclente para todo o Estado.
O Sr. Jose Lins tARENA- CEI -Pois é o que chamo a programação da produção.
O SR, t:VELASIO VIEIRA o MDB - Se o - Exatomentc o que
precisa ser !cito. Plnnejando a agricultura deste Pais. vamos produzir alho. não precisando mais Jmport:i-lo, vamos produzir cebola. milho, teljfl.o, vamos produzir tudo. porque temos terra~
abundantes. terras tértels, cUmas variados, temos uma coisa que
muitos países não têm, principalmente na Europa e na América
do Norte: ê sol o ano todo. Temos tudo. O que falta ê o Governo
estudnr. ouvindo os politicas, ouvindo os lideres ruralista~. ouvindo todas aquelas torças interessadas na atlvldade ngricola, procedendo um somatório das melhores sugestões. é passar a execução e dai vamos t!Xplodlr na p:·odução de cereais e matériasprimas para nosso parque !abril.

Veja V. Ex. 11 , não razem 50 anos. nem 30 nem 20 que começamos a plantar soja. Em materia de soja o Brasil já rivaliza
com os Estados Unidos cm produtividade. Onde perdemos? Simplesmente por não termos um slstemu de comercialização adequado, aqui nós perdemos, com os preços tornando-se superiores.
H:~je estamos exportando, maravllhosamente, suco de frutas.
estamos exportando, e bem, o cncau, que está se ampliando. Temos um leque enorme. Agora, e preciso agirmos com seficdade e
desenvolver uma politica planejada.
Vou relembrar uma Injustiça que se pratica na área da suínocultura: existem pi·eços mínimos. não remuneradores. é verdade.
em quase tudo. mas para o suino vivo não existe. Ora. o Brnsll
tem condições de desenvolver uma suinocultura em quantidade e
qunlldnde a mesmo nivel dos países mais desenvolvidos nesta áreu
Sou de um Estado, Santa Catarina. que tem uma sulnocultura
exemplar, excelente na sua qualidade, c quantitativamente não
matar por falta. de preços minimos. O que ocorre cm razão disso.
especialmente nao; regiões do Vnlc do Rio do Peixe e do Oestt• de
Santa Catarina: o criador amnlln suas pocilgas, o seu rcbitnho,
toda Infra-estrutura Indispensável. porque o preço é compensador.
Ai, ele vende os seus po1·cos. c se prepar:1 para renovar e ampliar
o seu plantel. Ai o preço cal c ele vni jl. talCncia, e se ntastn
dessa ntlvlda.de. Quando ele se ntrtstou, porque o preço diminuiu.
o preço do suino sobe. 1!: uma oscilação permanente.

t'

1!: preciso que o Governo entre nessa õ.rea. porque é melhor
desenvolvermos n bovlnocultura. a sutnoculturn. a avicultura, pnra
amanhã, ao Invés de exportarmos milho, exportarmos carnes, porque inequlvocumente os resultados serão nitidamente mills vantajosos.
Para ls.so é preciso estabelecer neste Pni..<i o preço mlnlmo para o porco vivo. O ex-Pre:>identc cta. República prometeu, o nosso
que!'ido Presidente da. Comissão ele Flnnnclnmcnt::. da. Produçi'l.o
cstil prometendo hó. tempos, o ex-Ministro dn Agricultura tamb&m prometeu mas não cumpriu. Por que não estabelecemos o
preço minlmo pnrn o porco?
O Sr. L:i.zaro u~nbo'lll. 1 MDB -- 001 - Sr me permite V. Ex."'
lAsscntlnwnt:l do oradot',l Inclusive, pela rnpldcz com que um
porco utlnce ;1 poslçõ.o ele abate:,
O Slt. EVELASIO Vlliut,\ I MDB - Se
Perft•lto.
o Sr. Lázaro narbo;m I MDB - GO I - Enquanto .se gastam
quatt·o anos para. transformar um bl'WI'I'o em boi, no ponto tle
nbal<'. um suino L• abatido ao;-; oito. nove, ou cll'Z mesl's de Idade.
o
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Em Goi:ls, houve época cm que o rebanho suino era rclntlvnnwnM
te multo expressivo, mas de aproxlmp.dnmcntc doze anos para cã,
a mutnçito, sobretudo no preço de cercais c n~ caso cspcclflcn-

·. \~.·~.

t

rnentc do milho, fez com que naqueles anos cm que n produção
de milho é pequcnn c quando o milho sal dns lavouras c o seu preço sobe multo, o porco perde o preço. Perde o preço e nenhum criador tolcrn mais ter em sua fnzcndn um plantel. Esse circulo vlclo-

.so já ocorre hó. cerca de 12 anos cm Goló.s. A sulnocultura golnnn
não tem hoje qualquer expressão, ê apenas uma sulnoculturn de
subslstóncia, c olhe lá..
O SR. EVELASIO VIEIRA IMDB - SC) - Veja V. Ex." nós
podcrinmo.s estar aumentando substancialmente a cada nno a ex~
portnçií.o de carne de porco, as carcaças, onde há u~ merendo
externo excelente. Mas, não poderemos alcançar uma escala crescente por !alta, exatamente, de preço minlmo para o porco vivo.
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O Sr, JosC Lins (ARENA CE) - Permite V, Ex.n um apnrte1
O SR. EVELASIO VIEIRA IMDB - SC) - Ouço, novamente,
o Sr. Senador José Llns.
O Sr. José Llns !ARENA - CE) - Nobre Senador Evelúslo
Vieira, não tenho dúvida de que o preço minlmo é Importante, o
problema dn ngropecuárla é no fundo mais complexo e merece
um estudo apropriado. Veja V. Ex.n como o problema é e precisa
.ser encarado, com abrangência maior. O objctivo fundamental nã.o
é produzir porco, evidentemente, é produzir nllmento paro. satisfazer n uma demanda, que pode ser Interna ou externa. O problema, portanto, e.stã vinculado no con.sumldor, seja nnclonnl, seja
estrangeiro, c à. organização da comerclo.Uzação. Se, simplesmente,
adotnrnos um preço mínimo compensador para o porco vivo, válido por vàrlos anos, é claro que muitos crlador~s. mesmo alguns
que não estavam produzindo criando porco, passam a crió.-los. E
Isso quer o produto vó. ou não a consumo simplesmente porque o
Governo cstó. garantindo o preço minimo paro. o porco. S p::~ssivel
também que muitos que estavam produzindo ovos, ou frangos passem n criar porco, porque vai cncontrnr ai mais segurança.
O SR. EVELASIO VIEIRA IMDB - SCI - Vamos para um
pingue-pongue. O Governo tem instrumental para condicionar o
criador ou produtor. V. Ex.8 .sabe que hli Instrumental para condicionar.
O Sr. José Llns !ARENA - CE) - Tem. Eu acredito que tenha, mas não sozinho. Realmente a inlclnttva privada tem também a sua responsnb111dade e sua contribuição a dar. O Governo
sozinho não vn.l resolver toda o problema da produção e da com~rciallznção. Além do mais, se tendêssemos n entregar ao Governo n solução de todos esses problemas, ncabarinmos caindo
num sistema de administração totalmente ccntraUznda, com todos os seus riscos e vielas. Esclareço porém que minha observação !undn.rnentnl é apenas a de que os problemas do desnnvolvimento são, à.s vezes, maLs complexos do que pensamos. Por isso
mesmo, o debate é fundamental e a tese levantada por V. Ex."
chama em boa hora n atenção para eles, visando n busca de soluções adequadas, sejam para a agror,ccuá.rln como um todo, seja
para o caso particular da produção do porco.
O Sr. Lomanlo Júnior !ARENA- BAl -Se V. Ex.• permitir,
nobre Senador Evelá..sio Vieira, eu gostaria de responder no nobro
Senador José Lins.
O SR. EVELASIO VIEIRA IMDB -- SC) - Até !learla grato
pela resposta que V, Ex,n vnl dar ao nobr~ Senador José Lins.
O Sr. José Llns IARENA - CEI - Quer dizer que -.tau de
acordo. Eu estou trazendo umn contribuição apenas.
O Sr. Lomanto Júnior <ARENA -· BAI - Em mntérln de economia, sou dJscipulo nesta casa, para grande honro. minha, do
nobre !lena.dor José Llns. Ouço-o ::om multo respeito, pela grande vlvcncin que tem do problemn. Evidentemente, o o;·uc v. Ex.n
quis c quer formular no seu discurso é que o Oovcmo plnncje n
produção. E a. respostn do Senador José Llns não vai cm absoluto
contrariar os princípios de V. Ex." Ele t:!pt!nas diz que, sendo a nossa economia liberal, evldenten1enLe que esta discriminação dá um
pouco até ao produtor privado - c nós não temos uma economia
dirigida como nos pulses socinltstas; nós temos ampla liberdade,
muitas vezes, de mudar até no!!Sa atlvidade, dentro do próprio setor
ngricoln- rnn.s o que t! verdade, o que é necessário, o que é Imperioso é que se pla.ncjc n produção. Sem este plnnejamenta, sem este rtnnncinmento a que se referiu o nobre Senador Lt\.znro Barboza, na
épocn própria, na época oportuna~ que é parte Integrante desse plnncjnmento, evidentemente que nua poderemos colher os frutos, os
resultados benético.s que descjamo.s. Vou dar a V. Ex, 1L, rnpidnmcntc,
um exemplo de uma cultura permanente, já que V. Ex.u citou nqul
o problema do cacau. O Governo realizou, neste setor, um dos mnls
sérios plnnejamcnto!l, entregando n umn lnstltulçüo que, hoje, po.'lsul - niio .sei se V. Ex. conhece c, caso não conheça, precisa conhecer, já que é um dos homens mnls int()ressndos c que vive dlnrtnmente aqui o problema dn ngriculturn, utunlrncnte presidindo n
nossa Cornis.'liio ele Agricultura, o Governo dispõe hoje de um cen-
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tro de Pesquisas da mais alta lmportãncln, o maior ccnLro de pesquisas no setor de cacau do mundo, E quantas vezes eu tenho
exortado, não .só os seus técnicas, tendo il. frente a figura do Pt\Jfessor Paulo Alvim, que é talve~ um dos homens que mais conhecem n pr'?blcrnó.Uca do cacau no mundo, ao Secretário Executivo,
o Dr. Jose Haroldo para que esse Centro de Pesquisas, que tem tal
dimensionamento c t:;1l ordem de grandeza tão expressiva., que
deveria trnnstormar~se em um c·entro de pesquisas, n:io só de cacau, mas de todns n.s lavouras tropicais. E quanto no flnnncln.mento a que aludiu, na época própria, como um ratar preponderante
para se organizar a produção, já ocorre com esta agrlcultura
permanente que é o cacau. O !inancinm~nto para. custeio chega
cxatamente na época própria. 1!: evidente, c cu entendi perfeitamente, quando V, Ex. 1L aludiu n que se deva fixar um preço mínima c umn programação pelo menos de três anos, mas pode ocorrer
uma inconveniência, que é o problema do aumento dos custos da
produção, Então, o Governo fixando um preço mínimo para hoje,
dentro de urna economia que vem sofrendo os Impactos intlnclo~
ná.rios, o custo dessa produção scró. onerado, c é preciso que o Governo já. preveja que deveró. processar as correções necessárias.
Sabe V. Ex.n que o Brasil era o quarto produtor de cnca.u no mundo, Com uma política progra.madn, com n Instalação do Centro
de Pesquisas, com o estímulo admlró.vel que o Governo proporci'J~
nau - é bem verdade que com a ajuda substancial, decisiva do
produtor, que sofre um confisco, com uma taxa de retensü.o de
10% - c o produto dessa taxa é entregue a CEPLAC para que ela
promovo. os melas de assistência, ao produtor, Inclusive a manu~
tenção po Centro de Pesquisas e da Escola Média de Agricultura
da reglao cacaueiro.. Com Isso, passamos, Senador Eveló.slo Vieira
em pouco tempo - é pena que eu não tenha os dados numéricoS
aqui, para revelar o que slgnltlca de expressão, uma política plnnejndn no setor ag:Icola - pois mesmo na área desse produto,
que sofre n concorrcncla Internacional, o Brasil sai de 4.o produto~. no mundo, para 2.0, c, dentro em breve, acredito, talvez, nos
proxtmos cinco anos, teremos o privilégio de .ser o maior pr::~dutor
de cacau do mundo. Jó. tivemos há bem pouco tempo crises tcrri~
veis, já lutamos pela fixação de um preço mínimo Interno para o
cacau c, realmente, o grande argumento que se utilizava era 0 do
que, s·endo um produto sujeito à concorrência Internacional di!i~
cllmentc podcr~se-ia fixar o preço mínimo desejado. corri esse
plnnej~mento sério erguermos a economia cncauclra, com n contr1bulçao do produtor, que abriu mão de recursos que lh·e deveriam ser entregues. Vamos colocar-nos, dentro em breve, repito,
como o maior produtor de cacau do mundo. Queria apenas dar n
V. Ex.n. este exemplo, para responder no Senador Làzaro Barõoza.
esclarecend'J que no setor do cacau o custeia é feito na época
própria, e para exaltar mais ainda o seu pronunclnrnrnto, mostrando QUe com urna agricultura planejada e protegida - como o
acentuou multo b~m o Senador José Lins- em um pais que sofre
os Impactos cllm~tlcos, como o nosso, temos que assegurar no
produtor, dar n e.e aquela garantia de que não perderá o truta
do seu trabalho, apenas por um insucesso de clima, par umn falta
de chuvas ou por uma estiagem prolongada, ~ aquele seguro qu~
tnnt::~ V. Ex,n defende. O PROAGRO alndn não atende ii. segurança de que o produtor precisa. Por este motivo, quero dizer a v. Ex."
q~e, mais uma vez, me congratulo com o seu pronunciamento,
Nos deveremos ser, precisamos ser o malar pais produtor agrícola
do mundo, e acreditamos que vamos ser. O Ministro da Agricultura está profundamente preocupado com a questão. Ele conhe~
ce os dois lados, Então, ele tem todos os instrumentos necessários
para realizar a sua programação, inclusive resistindo às invectivas
daqueles famosos monetnrlstas n que V. Ex." alude.
O SR. EVELASIO VIEIRA tMDB - SC) Multo obrlgndo n
V. Ex. 11 Ele só não faz se não quiser,
Mas, gostaria, ainda de voltar no preço mlnlrno do porco vivo
cm relnçiio no aparte do Senador José Llns.
'

A Comlssü~ de Finnnclnmcnto da produção, presidida pelo Dr.
Paulo Vlnna, Ja tem, de hn multo, um estudo leito c sabe que é vlãvcl a npllcaçao do preço mmlmo para o porco. Estó. dependendo
~penas, de "luz verde:• do Ministro da Agricultura, Mas lu\ unl
obico multo grande: e n ~posição dos trigorificos no Brasil. os
dirigentes dos frlgorltlcos nao desejam o preço mínimo para ganhar
mais, lt apenas Isso. E dai a razão que nós, na defesa dos preços
minlmas compensadores, enxertarmos a necessidade do preço mlnlmo para o porco vivo. Renovamos n dizer que o governo tem lns~
trumentos para aplicar condiclonnntes salutares.
Vejamos, agora o !5DF tomou um decisão acertada, E eu, :um~
do homem de Oposlçno, registrarei o fato exaltando-o AnU•s 0
~BDF dava incentivos, através do FISET, p~rn se plantar' pnlmÚ~s
arvores frutíferas, mas prlncipnlmentc para se plantar Plmts cl~
llottll, a fim de ullmentur as rmpresns de celulose, de papel cstrnng-clrns.
•
Agora o IBDF decidiu condicionar. Vnl contl~uar dando os
incentivos, mns parn quem plnntnr 30% de cereais na Urt!n correspondente no retlorestnmcnto. Estó. condicionando, 11: um comllclona-
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O Sr. Jose Llns IARENA - CEl - Nobre Senador, se V, Ex.a
me permite, não sou contra o tabelamento do porco vivo. Apenas
chamei a atenção parn.. o rato de que o problema da agropecuárJa
é mais amplo c que certamente o tabelamento do porco acarretará.
a análise do tabelamento de outros produtos para que.
O Sll. EVELASJO VIEIIlA IMDB - SC\ - Há preço mínimo
para o bovino?
O Sr. José Llns !ARENA- CEl - Exatament.c. E outros poderão se seguir sem que, aliás, o problema se esgote apenas em tabelamentos.
O Sll. EVELASJO VIEIRA IMDB - SCJ -Chego ao !1no1 da
minha. manl!estnção, Sr. Presidente, expressando os meus agrader.lmentos pelas brilhantes participações dos Senadores Humberto
Lucena., Lomanto Júnior, Lâzaro Barboza e José Llns, na expectaUva de que o Governo venha, realmente, a adotar uma política. de
preços mínimos compensadores paro. que o no.sso produtor tenha
uma. maior motivação com vistas ao malar desenvolvimento da produção agrícola neste País, para que possamos ter aUmentação a
preços menores para os brasileiros c n.lcnnçnnnos excedentes para
estabelecermos um cquUibrio da balança comercial, para alcançarmas, posteriormente, superavit nu balança comercial, para eliminarmos esta grnndc dívida externa que está tirando a sobern.nla do
Brasil. I Multo bem.l

menta :mlutnr, certo, correto, lntcligl~nte. hso nfLo poderia ter sido
adotndo já h:'.l. mais tempo, desde que surgiram os Incentivos os
lnccntlvo::; do FISET? ~ claro que poderia.
O SR. EVELASIO VlEntA IMDB - SC> - O IBDF concede ln·
centlvos parn rctlorcstamentos, mas agora. condicionando que da
área que vai ser retlorcstndn sejam destinados 30~i:. para cereais,
para nllmcnlnção.
O Sr. José I.lns IARENA - CE1 - Mns certamente estende o
Incentivo a esse plantio de cercais?
O SR. EVELASIO VIEIRA I MDB - SC > - É o projeto global.
O Sr. José Limo 1ARENA - CEl - Sim. mas o incentivo seria
apenas para a :J.ren floresto.da. O plant.lo de ccrcnls seria uma. ex!·
gêncin actlcionnl?
O SR. EVELASIO VIEIRA IMDB- SC> - De 30%. E os re!lorestadorcs vão ter Interesse, Inclusive, adianto: naquela. área em
que não é recomendado o plantio do feijão c do arroz, não há necessidade de se fazer ali. Faz-se o reflorestamento, ma.s o plantio
agrícola dos cererds e cm outra área.
1!: uma medida Inteligente, certa, nesta Casa, jó. havia sido
rcclamadn anteriormente, c, por certo, na Cãmarn dos Dt!putados
também.

ATA DE COMISSÃO
CO!\HSS,\0 DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
8." REUNIAO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM O DE
MAIO DE 1079
As dez horas do dia nove de maio dr mil novecentos e setenta
e nove, na Sala Cióvts Bcvilácqua, sob a presidência do Senador
Henrique de La Rocque, presentes os Senadores Nel'lon Carneiro,
Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Leite Chaves, Almir Pinto, Murllo
Badaró, Cunha Llmn, Adcrbal Jurema, Aloysio Chnves, Helvídlo
Nunes, Lázaro Barboza, Bernardino Viana, Paulo Brossard e Tancredo Neves, reúnC'-sc a Comissão de Constituição e Justiça. Durante n rcunh1o retiram-se, por motivo de torça malar, os Senadores
Paulo Brossard e Mon.cyr Dalla, substituídos pelos Senadores Franco Montara e Arnarnl Furlnn.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores
José Sarney c Hugo Ramos.
Hnvr.ndo número regimental, o Sr. Pre::;ldcntc dó. Inicio nos trabalhoj d:-t Comissão. Dl.~pensada n leitura da n.tn da reunláo n.n~
ter1or é, em seguida, dada como aprovada,
Passa-se ti. apreciação dos proJrto.s constantC's da pauta: 1l
Projeto de Lei da. Cii.mara n.u 3!7G- Regula a responsabilidade civil
da..." empresas de ônibus no transporte de pa.ssagciro11. Rel.:ltor: Senador Aloyslo Ch:wes. Voto separado do Senador Franco Montara.
Adiada 11 d!scus.sCto da matéri:l. 21 Proj No de Lei do Senado n. 0 92179
-- Mod!t'lca disposições da Lei n. 0 5.682, dt' 21 de julho de 1071 ILei
Oqrii.nlca dos Partidos Politicas) e da Lei n.O 6.217, de 30 de Junho
de 1075. Relator: Senador Adcrbal Jurcma. Concedida vista no Senador Pnulo Brossal'd, 31 Oficio SM/268, de 30 de abrU de 1070, do
Presidente do Senado Federal encaminhando ao Presidente da Comissão de Constituição c Justiça, nos termos do Inciso VI do art.
tOO do ReJ.:irnento Interno, consulta formulada pelo Senador Nllo
Coelho sobre Interpretação da lc,:tislação que regula os ca.sos de
lnelegibll!dadc. Relator: Senador Hclvídlo Nunes. Parecer: não hâ
incompnt.lbllidude. Aprovado. 4l Projeto de Resolução da Comlssüo
de Economia O. Mensag:em n.O 40/79, do Sr, Presidente da RepUblica,
submetendo il aprovação do Senado Federal proposta da Ministro
da Fazenda, para. que seja nutorlzadn n Prefeitura Municipal de
Jnboticabnl tSPl a elcvnr o montante de .sua dívida consolldndu cm
CrS 13.021.272,67. Relator: Senador Cunho. Lima. Parecer: constltuctonnl e jurldico, votando vencidos os Senadores Nelson Carneiro, Tnncrr.do Neves e Làznro Barbozn. 5 l Projeto de Decreto Legis
latlvo n. 0 5170 - Mantém nto do Tribunal de Contas dn. União
dcnegntórlo de registro do contrato de locação celebrado entre n
Delegnclo. Rcglonnl do Imposto de Rendn de Mnceió, no Estada de
Alagons, e o Sr. Joaquim Antônio de Cn..'\tro. Relator: Senador Helvidlo Nunes. Parecer: constitucional e juridlco. Aprovada. Ol ProJet.a de Lei do Senado n. 0 191/77-0F - Fixa idndc mã.xlmn pnrn
lnscrlçào em concurso público destinado ao ingresso cm empregos
e cargos c!o Serviço Civil do Distrito Federal. Relator: Senador
NcL"on Cnrnelro. Parecer: peln lnconstlt.uclonnlldade, Voto cm se ..
pnrn.do dn Senador Aloyslo Chaves, n quem foi dndn vlstn do proces.._o, concluindo pcln const.ltucionnHdnde e ofPrccendo umn emenda. Em diSCU:Isfto, ralam os SPnndorf'S Lázaro Bnrbozo., Hclvidlo
Nunes, M11rilo BndnrO c Tnncrcrlo Neve~. Em votnçiLO, C vencido
n Stmhor Relator. A Comls~üo aprova o voto cm separado do Se6
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nadar AJ.oyslo Chaves que é dtslgnado Relator do Vencido. O Senador Nelson Carneiro vota vencido e com restrições votam os
Senadores Lázaro Bnrboza, Tancrcdo Neves c Cunha Lima. 71 Projeto de Lei da Câmara n.O 149/iB - Autor~za a allenaçáo de bens
imóveis da União, situados n:1 ârea urbana da Guajaró.-Mil1m, no
Território Federal de Rondônia e dá outras providências. Relator:
Senador Leite Chaves. Parecer: constitucional c juridlco. Aprovado.
8) Projeto de Lei da Câmara n. 0 4170 - Dispõe sobre o Estatuto
dos Paliei ais Mll1 tares dos Territórios Federais do Amap:i, Rondônia e de Roraima e dá outras provldênclo.s. Relator Senador
Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado. 91 Oficio "S"
n. 0 1170 do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso
Extraordinário n. 0 77.111-5, Estado do Paranâ, lnconstituclonalldade da Lei n. 0 5.482, de 20 de janeiro de 1967, tabela "A", daquele
Estado. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: !avor:i.vel no~
termos do Projeto de Resolução que o!crece. Aprovado. 101 Projeto di! Lei do Senado n. 0 77170 - Estabelece a jornada de trabalho dos profissionais do Direito contratados sob o regime d~
Legislação Trabalhista e d;i outras providências. Relator: Sena.doi
Nelson Carn~lro. Concedida. vista ao Senador Moacyr Dalla. lll
Projeto de Lei da Câmara n. 0 86/75 - Altera a reda.ção do ~ 2.'
do art. 26 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, quf
"dispõe sobre desapropriações por ut1lldade pública." Relator: Se
nadar Tancredo Nr.ves. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprova
do. 121 Projeto de Lei do Senado n. 0 SE/79 - Introduz alteraçãc
no Decreto-lei n. 0 221, de 28 de fevereiro de 1967, que "di!ipõe sobrt
a proteção e estímulos à pesca". Relator: Senador Raimundo Pa
rente, Parecer: constitucional c juridlco, concluindo por Emendr
n. 0 1-CCJ ISubstltutlval. Aprovado. l3l Projeto de Lei da Câ.mart'
n. 0 50178 - Proíbe n recondução aos cargos de conrtança que es·
pecl!lca, durante o mesmo Governo, de anterior ocupante que s1
haja deslncompatlblllzado pnrn concorrer à eleição. Relator: Se
nadar Aderbnl Jurema. Parecer: inconstitucional. Voto em sepo.
rado do Senador Nelson Carneiro, a quem foi dada vista do processo
concluindo pela inconstitucionalidade do proJeto discordando, po
rém, com os fundamentos do Relator. Em discussão, ralam os Sena
dores Nelson Carneiro, Helvidlo Nunes, Tancredo Neves c Muril(
Badarô, Em votação, C aprovado o parecer votando o Senndor Nelsoi
Carneiro pela 1nconstltuclonalldade, nos termos do voto em separa
do e com restrições o Senador Tnncredo Neves. 14) Projeto de Lei di
Senado n. 0 67/70- Complementar- Dã. novn rcdaçúo a dlsposltiv•
do Lei de lncleglb!lldnde !Lei Complementar n. 0 5, de 29 de abrU d•
1970l. Relator; Senador Amaral Furlnn. Retirado de pauta pnra re
exnme em to.ce dn exposição feita pelo Senador MurUo Bndarô. 15:
Projeto de Lei do Senado n, 0 G/79- Institui n oposentndorlo volun·
tárln dn mulher após 25 anos de serviço, com proventos propor
clonais. Projeto de Lei do Senado n. 0 8179 - Dispõe sobre a con
cessão do abono de permanência em serviço iu) mulheres segurada:
do INPS a partir de 25 anos de ntividade, dando nova rednção n•
§ 4. 0 do art. 10 do Lei n. 0 5.800, de 8-0-1073, Relator: Senador Mu
rUo Bndnró. Parecer: lnconstltuclonals. Aprovado. 16) Projeto d•
Lcl do Senado n. 0 7179 - Restabelece, pelo prazo que especlticn
o excrciclo da faculdade prevista no Decreto-lei n. 0 U.l4, de 24 d•
fevereiro de 1967. Relntor: Senndor Li\znro Lt\znro Bnrbozn. Pare
ccr: constltuclonnl c juridlco, com substitutivo. Em discussão, ra
lnm mi SemLrlores Nelson Camclro, Hclvidlo Nunes, Murllo Bndnrt
e Aloyslo Chaves, solicitando o Rclnt..or adiamento dn matéria par<
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reexame. 171 Projeto de Lei do Senado n.O 220175- Dli nova redn~
ção ao art. 1.0 da Lei n.O 5.969, de 11 de dezembro de Hl73, que
Instituiu o Programa de Gnrnntln da Atlvldade Agropcculirln. Reia~
tor. Senador Amaral Furlan. Parecer: constitucional c juridlco.
Aprovado. 181 Projeto de Lei do Senado n.' 46174 - Dá novo rednção à letra b do Item II do nrt. 5. 0 da Lei n. 0 5.890, de B de junho
de 1973. Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: constitucional
e juridlco. Favorlivel no mérito. Aprovado, U.'islnnndo sem voto o
Scnndor Nelson Carneiro. 101 Emenda n. 0 1 - Substltutlva, de
Plenário no Projeto de Lei da Câmara n. 0 135177: dispõe sobre com~
plcmentação de obras e serviços de engenl\nrln já licitados. Relator:
Senador Raimundo Parente. Parecer: FavorO.vel no Projeto. Contrârlo à emenda, embora constitucional. Aprovado. 201 Projet.o
de Lei do Senado n.o 60/79 - Concede Incentivos !Iscais à Implantação de Indústrias na reglüo geocconõmtcn de Brasília. Relator:
Senador Amaral Furlan. Parecer: lnconstltuclonnl. AproV"ado. 23t

Maio de 1979

Projeto de Lei do Senado n.o 68/79 - Eleva pnra too•;~ do FGTS
depositado a lmport:incla que a empresa deverá pagar no empregado, no caso de despedida sem justa cnusa.. Relator: Senador
Murllo Badaró. Parecer: inconstitucional. Em discussão, ralam os
Senadores Nelson Carneiro, Lázaro Barboza, Aloyslo Chaves e
Helvídlo Nunes. Em votação, n Comissilo decide, por unanimidade,
que o Projeto é constitucional e juridlco, declnrnndo~sc vencido o
Relator. Designado Relator do Vencido o Senador Nelson Carneiro.
241 Projeto de Lei do Senado n. 0 66!79 - Acrescenta dispositivo
à CLT para o fim de ns.-;eg:urnr cstnbllldndc provisória no empregado que njuíza. reclnmnr,fto trabalhista contra o empregador. Relator: Senador Amaral Furlnn. Parecer: constitucional c juridlco.
Aprovado.
Nada mais havendo n tratar, encerra-se n reunião lavrando
cu, Maria Helena Bucno Brandão, assistente, a presente ata que,
Udn e aprovada, scrú. nssino.dn pelo Senhor Presidente.
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Aderbal Juremo
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Moocyr Oolla
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Luiz Viana (ARENA- BA)
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Nilo Coelho (ARENA- Pf)
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COMISSOES

Oiretor1 Joii Soares de Oli~Miro Filho
Local1 Ar.xo 11 - i'rreo
Teltfone•~ 223-6244 ;n.s.asos - Romoi• 193 • 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe1 Clóudio Carlos RDdrigue1 Co1to
Locol1 Aneao 11 - Térreo
Telefone1 22.5·8505- Ramoi130l e 313

I. Pano1P6rto
2. Benedito Canelo•
3. Pedro Pedronlon
4. Jo" Un•
I, Ewlóslo Vieira
2. Leite Cha'tlll
3. Jo.. Richa

MDB
I. Agtnor Maria
2. Amoral Pel11oto

A11htente1 S6nla Andrade Pelaoto 7' Ramal 307
Reuni6es1 Quarta1•felro1, tu I0100 hOros
Local! Sala"RuyBarboiO"-AMIIO II-Ro~lló21e716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -(C.R)
(7 membro•)

MDB
I, Marco\ Freire
2. Humberto Luctna

1, EYandro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mauro Bene...;dn

Ani1tente1 Carlos Guilherme FanMCO- Ralft01676
Reuni6e11 Ten;a ..flirol, 01 I0100 hora•
Local1 Solo "Cio...;, BeYilocqua" - Ane11o 11 - Ramal623

_

COMISSAO DE CONSTnUU;.lo EJUSTIÇA- (CCJ)
(15mombroo)

_._ .........
,.,.Cho-ttt
..,_

I'·YiceP JJ I
2'-\1ci~P
IJ

Titulares
I.
2.
3.
•·
5.
6.
7,
8,
9,

1,
2.
3.
"'·
5.
6.

HtnriquedeLollocqye
HIMdio Nunet
JaM Sarney
Aloy&lo Cho.,..
Aderbol Jurer.ta
Murilo ladoró
Moocyr Oollo
Amorat Furlon
Raimundo Parente
Hugo Ramo•
Leite Cho'fft
L01oro Barba1a
Nelson Carneiro
Paulo 8rouard
Franco Montara

-

...,...._.

Pmidentt1 Jeut Freire
Vice-Pre1idente1 Lozoro Borbo1a
Titularei
1,
2.
3.
"'·
5.
6.

Jeue Freire
Joàa la&eo
Pa1501 P6rta
Saldanha O.rzi
Affon10 Camargo
Murilo ladaro
7. Benedito Ferreira
I, Itamar Franco
2. LOIOrD larbOIO
3. Adalberto Sena
•· Moura Benevide1

COMPOSIÇI.O

Pretidenl11 Itamar Franco
Vice•Pre1idento: Roberto Saturnino
Titularei

Aulstente1 Maria Heleno ~ena Brand6o- Ramal 305
Reuni6es1 Ouarta1·felra1, à1 I0100 horaa
Local1 Sola "Ciovi16nilacqua"- An1110 11- Romol623

MCB
1, Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. G.ilwon Rocha

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
(li membrat)

.-v_.

MDB
1, Cunho Lima
2. Tancredo NeYOI
3. Dirceu Cardo10

Suplente•
ARENA
I, Jo~ Guiomard
2. Torso Outra
3. Bendito Canelo•
4. Moacyr Oalla

Alli111nte1 Ronoldo Pacheco de 01i'l8ira - Ramal 306
Reuni6e11 Quínta1•feira1, 01 10100 horat
Lacol1 Sola "Auy Borbo1o"- Ano11o 11 - Romoit 621 e 716

1•
2. . - .....
3. Almlr Pinto
•. -Cabral
5. ltmardlno Viana
6. -doMollo

COMPOSIÇÃO

Pre1idenle1 Mende1 Canele
Vlce·Prelidentel Agenor Mario

COMI'OSIÇÃO

3. AlrNr Pinto

3. Jo6o Bcnco
4. Vicente Vuolo

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL-(CDF)
(11-101)

5uplooloo

I. Mendn Cano..
2. JoM Uni

Prnldenft1 EYeló&lo Vieira
Vic.. Pmidtnfel Leite Chaw1
Suplenm
AliENA
I. Jutohy Magalh6n
2. AHon10 Comargo
3. Jo6o Colmon

___
2.--

........,

Titular..

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro•)

Titulare•

Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marco• Frtire
MCNro Bene...ide1
Ornte1 Quercio
Pedro Simon
Roberto Saturnino

I, Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jo~eliM
Jeue Freire
S. Milton Cabral
6. Benedito Canelai
7. Lui1 Ca...alcante

..

I. Roberto Saturnino
2. Itamar Franco
3. Morco1 Freire
Pedro Simon

..

Suplente1
ARENA
1. Helw1dio Nunet
2. Alberto Silwa
3. Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo

..

MDB
I. Jo1e A1cho
2. 0111ln Cuercia
3. Toncredo N•w•t

'i
1

;'

••

-

}~-
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Allllfent~

í

Daniel Reis de Souza- RarAol675

Reunlou, Qual1al·felrol, à1 10130 hora•
Local, Sala "RUy Barbo1o"- An1110 11- Romal1621 • 716

COMISS~O OE EOUCAÇ~O ECULTURA- (CEC)

(9 membro•)

MOB
1. N•l.on Carneiro

1. Franco Montara
2. Humb.l1o Lucena
3. Joi.an Barreto

2. Marco• Fr1ire

Aul1tenft1 Danltl Rela de Souza - Ramal 675
Aeuni6etc Quinta ..feirat, à1 li cOO horot
Localc Solo "Cióvit S.vilócquo"- An1110 11- Romol623

COMPOSIÇÃO

Pmident11 Joóo Calmon
Vic•Prnldenltl Jutohy Magolh011

Maio de 1979

MOB

1, Paula Brauord
2. NellOn Carneiro
3. Itamar Franco
o4. Jo .. Alcha
S. Amoral Peiaoto,
6. Tancredo Ne.,.,

1. Marco• Freire
2. Mauro Benevidn
3. L•it• Cha..,.,

Aui1tent•• Ant6nio Cario• de Nogueira - Aomol675
ReuniÕIIII Quorfal•feirol, a. 11100 hora•
Local, Sala "Ruy 8arbo10"- Anuo 11- Aamoi1 621 • 716

COMISS~O OE MINAS E ENERGIA- (CME)

(7 membrot)
S!Jp~nNI

Titulort•

COMPOSIÇÃO

ARENA

COMISSAO OE SAUOE - (CS)

1. JoH Uns
2. Arnon de M.llo

1, JoOo Colmon
2. Tono Outro
3. Jutohy Mogolh4••

3. Jorge Kolume
... Pedro P.drouion

•· Aloylio Chows
S. Aderbal Juremo
6. JoH Sorney

COMPOSIÇAO

Suplentes
ARENA
MOB

1, Morcos Freire
2. Gllvan Rocha

1. Adalberto S.no

2. Ewló1io Vieira
3. Franco Montara

I. Luiz Covolcanlt
2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4. Arnon de Mello

COMISUo OE FINANÇAS- (CF)

(17 mtmbrot)

1. Dlrc1u Cardam
2. Itamar Franco

1. Gilvan Rocha
2. Robtno !iaturnirKJ

3. Henriqw Santillo

COMISSAO DE REOAÇAO- (CR)

--c...
- 2.--1.-2.---

__ .....
3.-·- 1.-..

Joo6a.-d

Vlc:e-Pi ,.. •

2.-C:..

~-...""

4.Lo--

1, Lomanto Júnior
2, Almir Pinto
3, Alberto Silva
o4, Ja-' Guiomord

1. Gil't'Gn locha
2. Henrique Santillo
3. Joiaon lamto

.. - c . . !

7. Albo<to51ha
8. Amoral Fvrlan

COMISSlO DE SfOUilANÇA NACIONAL- (CSN)

(7-b"")

AcWierto s.a

..,_

1.T--

1.-c-.

2.-Donl

Z.Morilolodo,.

~-c..

9. Jorge~
1O, Jutohy Mogalhloo
11. M1nd11 Canalt

1.-~

~

1. Cunha Uma

COMPOSIÇÃO
,...._, Jorge Kalume
Vke ccWu Is• Mo~o~ro a.n.'t'ldet

~JootSamoy

1. """' ......

_..,.,_MotolhOetMotto- Ramoll:W

r

~plentn

ntulorel

1,
2.
3,
._

Jorge Kalume
Lul1 Ca.alcantt
Murilo ladaró
IIMdlto Ferreira

...,...._ Qui ......... 0.12r00horo•

2. Toncredo Nlwl
3, Roberto ScrtumJno

..~-

4. Amoral ,.laoto

.5. Pedro Simon
6. Mouro Benevidn

1.-.Richa

2. Adalbefto Seno

Ani•t•nt•• Cario• Guilherme Fon~~ea - Romal676
Reuni bel! QuintOI•feiras, a. 1o.30 hora•
Local. Sala "Auy Borboto"- Âneao 11- Ramais 621 • 716

5• • .....,

5. Affonooc:..-.

6. Vicent. Vuolo

Suplentn
ARENA
1. Saldanha O.ni
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canela•

(5 - - )

..,_

1. Rolmultdo Par.-

Titurar••

MOB

Alliltllntes lonaldo PacMco • Oliveira- Roma1306
lteunl6es, Quartot-fllrat, às 11,00 horas
Local. Antao "8" - Sala ao lodo do Gob. do Sr, Senador
Jollo BoKo- Ramal .ce.4

COMPOSIÇAO

Tiwlam

Pr..id1nf11 Gllvan Rocha
Vic.. Pre•ldenl•• Henrique Santillo

I. AHonw Comar;o

2. Jo6o Calmon
3. Jutahy Mogolhàtt
MOB

A11i1tenle1 S4nio Andrade Peh~oto- Ramal307
Reuni6n1 Qulntol"t.iral, àl 10100 honn
Locoh Sala "CióYil lleYIIckqua"- Anuo 11- aamal623

2,

(7 membros),

PmidtnNc Arnon dt Mello
Vic•PNsldtnfel Albtrto Silvo

Locaf, Sala "Ciôwh ltwilóc.,a"- Anl•o 11- Aomal623

COMJWO DE RE1AÇ0ES EXTERIORES -(CRE)
(15 l'!'llmbra•)

Aa~llfente• AntOnio CÔrlos d. Nogutlra -lama\675
Aeunl6n1 Qulntol"felrot, tlt9,30 hora1
Local. Sala "Ciówl1 Bil't'llócqua"- AMIKI 11- Ramal623

COMPOSIÇAO

1, Mauro Benewidn
2, Aglflor Mario
3, Hugo Ramos

(9 membros)

MOB
1. Cunha Limo

2. Joison Barreto

Ani111ntl• Cario• Guilherme Fon~~ea- Ramo\676
Reuni0.11 Quarta•·feirat, tu 9,30 hora•
Local, Sala "Auy Barbo•o"- Aneao 11- Romoi• 621 • 716

Prelldent•, Tona Dvtra
l'·Vic.. Prelidente, Saldanha O.nl
2'·Vic .. Pre•ldent•• Lomanto Júnior

COMISS~O OE lEOISlAÇ~O SOCIAL- (CLS)'

ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. Jo.,. Guiomard

COMISSAO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIl- (CSPC)

(7 membro•)

COMPOSIÇAO

Prelldenle1 Helvldio Nune1
V.c..PreJidente, lenalr Vargos
Titularn

Suplente•
ARENA

l. lenolr Vargas
2. Hel~ldlo Nunes
3, J••" Freire
-4, Maacyr Dallo
5, He~rlque de La Rocque
16, Aloy1i~ Chav111

1.
2.
3.
-4.

Jutohy Mogolhtles
Raimundo Parente
Jotlo Colmon
Blnedlto Canela•

Titulares
1.
2,
3.
.4.

5.
6.

7.
8.
9,

Tarso Outra
Bernardino VIana
Saldanha O.rll
lomanto Júnior
Mend•• Canele
Aderbal Juremo
Almlr Pinto
Lenoir Varga1
Ja11 Sarney

Suplente•
ARENA
1, Aloy•io Cha,...l
2. Aderbol Juremo
3. Pedro Pedro11ian
o4, Henrique de La Rocqu•
5. JaM Gulomard
6. lul1 Cawolcont•

COMPOSIÇÃO

Pre•id•nl•• E~andro Carr•ira
Vlce•Pr111dlnll1 Humberto luuna
Titular••
1.
2,
3.
-i,

Supl1ntn
ARENA
Raimundo Pannt1
1, Affon1o Comorgo
H1nrique d1 la Rocque
2. P1dro P1dronion
Blrnardina Viana
3. Aderbol Juflmo
Alb1rto Silvo

M11lu de 1979
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~---------------------------------------------------------------~
1, Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lózoro Barboza

. MDB
1, Or..lltl Ouircla
2, Evelóalo Vieira

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUERITO

Suplentes

Titular11

ARENA

Aulatente* SOnla Andrade Pehtolo - Romol307
ReuniO•s* Qulntas•feirol, tu 9,30 horas
Locol1 Sela "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e716

1. Pa1101 Pbrto
2. Lcmanto Jünior
3. Alberto Si111a

1, Blntdito Ferreira
2. Vicente Vuolo
3, Pedro Pedronion
A, Affon.a Camargo

Cam'1n6e1 Tempera rias
Chefe, Ruth de Souza Castro
locai! Antxo l i - Tirrto
Teltfone* 225·8505- Ramal 303
1) ComiuOII Temporória1 paro Proj•tol do Congreuo N·
cional
2) ComiuOII Temporario1 poro Aprecio~óo de Veto1
3) CominOII Especiai1 e de lnquirito, e
A} Comiuóo Mi1ta do Projeto de Lei Orçamentaria (o_rt. 9
do Regimento Comum),

MDB
COMISSÃO DE TA~NSPORTES, COMUNIC~ÇOES
E OBR~S PÚBLIC~S -1cn
(7 membro1)

1, · EYandro Carreira
2. Lazaro Barbo1a
3. Ort1tes Quirda

1, Leite Cha1111
2. Agenor Maria

COMPOSIÇÃO

Auistent11 Ronoldo Pacheco de OliYtiro - Ramal 306
Reuni6111 Terça1·feiro1, tu 10,00 hora1
Local, Sola "Ruy Barbosa''- Anexo 11- Ramais ó21e716

Pr11idtnte1 Benedito Ferreira
Vice•Pruidenle1 Vicente Vuolo

SERVIÇO DE CO:HSS<lES

Aui1ten111 de ComiUóiiJ Horoldo Pereira Fernondu - R·
moi 61AI Alftu de Oli11eiro- Ramal 67AI Cleide Mo rio B. ;
Cruz- Romol.5981 Mouro Lopes de So- Roma1310; Leil
lei11os Ferro Costa- Ramo1)1A.

p~R.'W:c::TES

HORf.RIO DAS REur/IÕES DAS C0:1ISSÕI.:S PClt'·tJ\NENTES DO SEt:!IDO Fr:DERI'\L

110!'-J\S

.

TEnÇ•\
c.T.
C.A.R.

09:30

1\ L J\ S

RUY Bl>RrlOS/\
Rolr.'lais-621 c 716

10:00

HOMS

s

QUI\RTA
C.S.N.

c.c.J.

CL6VIS B"V!Lf.CQUA
R<l:nül - 623
S 1\ L A S

RUY BI\RBOSA
Ramnis-621 c 716
CL6VIS

BEVIL~CQUA

R.:unal - 623

10:00
C.A.

RUY BARBOSA

J\SS!ST~N':'r.

10:30

C.E.

GUILHER.'IE
ASSISTENTE
GUILHERME
MARIA
HELENA

,\t:·:::-:ao

C,S,P.C,

RUY 3.-\RBOS,\
R.:l.'":lüis-62l e 716

SÜ~Ih

C.E.C

CL6VIS BEVIL~CQUA
Ramnl - 623

SONI•\

c.o.r.

.RUY BARBOSJ\
Ramais-621 e 716

RONh!.DO

10:00

lO: 30

c.s.

CL~VIS

CARLOS

ll :00

C.L.S,

ANEXO

RONALDO

GUILIIER:·IE

CLOVIS

BCVI~CQUA

DANIEL

Ramal - 623

12:00

C.M.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DANIEL
J\NTONIO
CARLOS

"D"

1\SS I S':'E::TE

OL:VIr..íCQt:i\
R.:1r.1al - 523

sONIA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

Ramal - 484

St1L:-.S

09:30

C.R.E.
11:00

QUINTA
c.r.

RONALDO

Ramais-621 e 7'6

RUY BARBOSA
namais-621 e 716

IIOR.\S

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramn1 - 623

t-1ARIA

THEREZA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N•047

SÁBADO, 12 DE MAIO DE 1979

BRASILIA -DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• IS, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.652, de 22 de dezembro de 1978, que "altera,
para o exercício de 1979, a distribuição do produto da arrecadação dos impostos que
menciona".
Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.652, de 22 de dezembro de 1978, que
"altera, para o exercício de 1979, a distribuição do produto da arrecadação dos impostos que
menciona".
Senado Federal, II de maio de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituiç~
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

e eu,

DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.656, de 10 de janeiro de 1979, que "prorroga o
prazo estabelecido no artigo 1• do Decreto-lei n• 1.577, de IO de outubro de 1977, que
dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto de Importação c do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos casos que especilka."
Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.656, de 10 de janeiro de 1979, que
"prorroga o prazo estabelecido no art. I• do Decreto-lei n'' 1.577, de 10 de outubro de 1977. que
dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto de lmportuçào c do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos casos que especifica".
Senado Federal, li de maio de 1979.- Senador Lui: Viana. Presidente.

~-

~~~~

"

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Soçioll)

rt1Mio de 1979

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e cu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N917, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.653, de 27 de dezembro de 1978, que
"prorroga o prazo de aplicação dos incentivos fiscais criados pelo artigo 49 do Decretolei n9 880, de 18 de setembro de 1969, dilatado por força do Decreto-lei n9 1.345, de 19
de setembro de 1974, e dá outras providências."
Artigo único. ~ aprovado o telCto do Decreto-lei n9 1.653, de 27 de dezembro de 1978, que
"prorroga o prazo de aplicação dos incentivos fiscais criados pelo artigo 49 do Decreto-lei n9 880, de
18 de setembro de 1969, dilatado por força do Decreto-lei n9 1.345, de 19 de setembro de 1974, e dá
outras providências."
Senado Federal, 11 de maio de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 66• SESSÃO, EM li DE MAIO DE 1979

2- RETIFICAÇOES
-Ata da 52• Sessão, realizada cm 27-4-79.
-Ata da 53• Sessão, realizada cm 30-4-79.

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

3-ATAS DECOMISSOES

1.2.1 - Requerimento
- N• !39f79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho c
outros Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Senador João Basco. Aprovado, após usarem da palavra no
encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores Itamar
Franco, Hclvídio Nunes c Dirceu Cardoso.

4- RELATÓRIOS DAS COMISSOES PERMANENTES
-Correspondentes ao mês de abril de 1979.
5- SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUF:RITO
-Relatório correspondente ao mês de abril de 1979.

I.Z.Z - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão do Congresso Nacional a realizarse hoje, às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO.

6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO. DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 66• SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDI!:NCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalumc - José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costn - Henrique de
La Rocquc- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana Hclvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro BcnevidesAgenor Maria- Jcssé Feire- Cunha Lima- Humberto Lucena
- Aderbal Jurema - Marcos Freire - Arnon de Mello - Luiz
Cavalcante - Passos Porto - Jutnhy Ma~alhues - Lomanto
Júnior - Luiz Viana - Dirceu Curdoso - Jouo Calmon Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar

~,+,.

f",i Tf

oqq; .•

Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral FurlanFranco Montara - Henrique Snntillo - Lázaro Barboza Vicente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrossian - Affonso
Camnrgo - José Richn - Leite Chaves - Evclilsio Vieira Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Duta.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- As listas de presença
acusam o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a scss~o.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- 1: com pesar que esta
Presidência comunica à Casa o fulccimcnto, hoje, do nosso nobre
colcg11, rcprcst:ntunte do Estado do Amuzonus, Sr. Senador Jof1o
Bosco.

Maio dr 1979
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Sobre o assunto, há requerimento que será lido pelo Sr. \0,1.
Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N•l39, DE 1979
Pelo falecimento do Senador João Bosco, requeremos, na
forma regimental c de acordo com as tradições da Casa, as seguintes
homenagens de pesar:
a) inserção cm Ata de voto de profundo pesar;
b) representação nos funerais;
c) apresentação de condolências à família c ao Estado do Amazonas;
d) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, li de maio de 1979. - Jarbas PassarinhoE>andro Carreira- Paulo Brossard - Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - Para encaminhar a
votação, concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pediu-me o nobre Líder Paulo Brossard que fizesse o
encaminhamento do requerimento. Inicio minhas palavras buscando o Salmo 62, que diz o seguinte:
"A minha alma espera somente em Deus; dela vem a
minha salvação.
Em Deus está a minha salvação c a minha glória; a
rocha da minha fortaleza."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a convivência que tivemos com o
Senador João Basco, e particularmente o Senador que neste instante
fala, foi breve mas cheia de amizade e compreensão.
Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que
examina o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, tive oportunidade há
poucos dias de, viajando de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro
cm companhia do Senador João Basco e do jornalista Rui Lopes,
sentir mais de perto o caráter e o desejo de servir do Senador João
Basco. Ainda há poucos dias, daquela tribuna, quando prestava ao
Senado Federal algumas explicações sobre o incidente havido
naquela Comissão, e desta cadeira, o Senador João B?sco, num
aparte ao meu discurso, trouxe suas palavras de fratcrmdade c de
conciliação, mostrando a grandeza do seu coração, mostrando
aquele desejo inerente a sua pessoa de conciliar c de unir a todos nós
· nesta Casa.
Neste instante, encaminhando a votação, cm nome do MDB
apresento também o nosso profundo voto de pesar.
Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras, resta-me lembrar,
mais uma vez, o Salmo 62, na esperança de que sua alma descanse
em paz! (Muito bem!)

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - PI)- Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) -Tem a palavru o nobre
Senador Helvidio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar
a votação, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Há pouco mais de um mês da morte do pranteado e saudoso
piauiensc, Senador Dirceu Arcovcrdc, novamente sofre o .senttdo
Federal um impacto igualmente doloroso com o falecm1ento,
ocorrido às primeiras horas du manhã de hoje, do eminente representante do Estudo do Amazonas, o nobre Senndor Joi\o Basco.
Como ó óbvio, sua pussagcm por esta Casa foi meteórica: menos de
dois meses de efetivo cxerclcio do mandato parlamentar. O Se~a~or
Joilo Basco deixa um profundo vazio no Plenário, nus conussllc~
permanentes, enfim, no Senado Federal.

""
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Dado o vulto dos afazeres que nos são impostos, confesso que
privei da amizade, do convivia do Senador João Basco, mas nas
poucas vezes que com ele conversei, nas poucas vezes em que tro·
camas idéias, senti que se tratava de um representante com todas as
qualificações necessárias para exercer, com brilho, com dignidade e
eficiência, os encargos que a representação lhe impunha.
Radialista, Deputado Estadual, Vice-Govcrnador, Senador da
República, João Basco, com seu trato ameno, espírito extrovertido,
fez c colheu amizades no Senado Federal.
Dai por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento cm
que todos choramos o seu desaparecimento e no instante em que o
requerimento de praxe foi encaminhado à Prosidência da Casa,- inclusive com vistas à suspensão desta sessão, - por delegação do
meu Partido, em nome da liderança, desejo tam bóm expressar à
família enlutada, do Estado do Amazonas, à ARENA e aos politicas
brasileiros, os votos do mais profundo pesar. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ãs vozes que aqui se levantaram neste plenãrio, em homenagem
a João Basco, quero somar a minha, na mais amiga c na mais sincera
das manifestações.
João Basco foi o Senador que, através de uma curta existência,
viveu uma longa vida. Como radialista, registrou as palpitacões do
povo no dia-a-dia, todas as emoções do povo de sua terra nos momentos mais decisivos e transmitiu, também, aos seus radiovintes, a
emoção de que se achava possuido nessas horas cm que interpretava
o sentimento que lhe ia n'alma.
Como político, foi Deputado Estadual, c na sua Assembléia,
também trabalhando pelo seu povo, foi intórprcte das JUStas
reivindicações de sua terra. Chegou ao elevado cargo de Vice-Governador do seu Estado, o grande Estado do Amazonas, que recebeu,
hoje. a estas horas, num vôo solitário que sobrevoou o imenso
setentriào deste Pais, o seu corpo inanimado que a terra generosa do
Amazonas recebe nestas horas, de volta, daqui da solidão do planalto.
·
Eleito Senador, para aqui veio e ioi meu companhei.ro na
Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Às vésperas da nossa ida a Angra dos Reis, João BascO' me
conlidenciou que não poderia ir porque tinha um aniversário, o de
sua Senhora, a que não poderia faltar. E fui cu o intórprete do pensamento da Comissão e do Senado a D. Vânia, pelo telefopc. dizendolhe que a presença de S. Ex• em nossa comissão era uma exigência
do Senado Federal. E foi assim que, na manhã seguinte, o nobre
Senador partiu conosco cm visita a Angra dos Reis.
.
Lá, Sr. Presidente, no tumulto da no~sa visita, nos depOimentos
ali tomados, nas sensações ali vividas, ali, em nome do Sen~do, ousei
assinalar a data nntalicia do Senador João Basco. A d!feção de
FURNAS ofereceu a· bolo com que se celebrou o seu aniversário.
Sr. Presidente, de volta a este Plenário, foi João Basco intérprete também do seu pensamento, quando a mim dirigiu um
signilicativo apelo, que talvez tenha sido a sua última manifcstaçào
nesta Casa.
Sr. Presidente há dessas coisas, desses caprichos misteriosos,
dessa funérca Beatriz de mão beijada, mas última Be:1triz consoladora.
.. Esta morte, gênio dns trevas
Tenho de ti tantas queixas
Quem podes levar nào levas
Quem deves deixar nào deixas."

t assim que, debaixo da minhu emoção, eu ouso também.' Sr.
(lrcsidcnte, significar o meu sentimento, nesta horu. Nós, que vmws
uinda hí1 pouco a bandeira de nosso Pais derrcuda a meio pau, na
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significativa homenagem póstumo para assistir c ver o seu corpo
passar.
Assim, Sr. Presidente, é através do vazio que ele deixa ncst~
Casa, nos poucos meses cm que conviveu conosco, mostrando as
qualificações e as virtudes, que esse grande destino ignorado c mistc·
rioso vai colocar aqui no seu lugar, no Plenário, a primeira mulher
que o Senado Federal vai ter, desde os seus primeiros dias até os dias
que correm.
Sr. Presidente, já que cm nome dos nossos partidos se ergueram

Discuss;lo, cm turno único, da redaçilo final (oferecida pela Co·
missão de Redaçilo em seu Parecer n• 146, de 1979), do Projeto de
Resolução n• 18, de 1979, que suspende a execução do art. I• do
Decreto n• 20.635, de 30-10·70 e do inciso 11 do§ 1•, do art. 15, da
Lei n• 6.485, dc20·12·72, do Estado do Rio Grande do Sul.

vozes autorizadas, ergue-se a minha, dcsataviada mas sentida, emo-

( Levanla·se às 14 horas e55 minuros.)

cionada, para trazer a minha homenagem neste instante cm que a
terra amazônica abre o coração para receber seu corpo inanimado.
A homenagem da minha saudade, do meu reconhecimento,
àquele que em poucos meses e num monte de palavras comoveu-me
profundamente numa tarde inesquecível, cm meu nome, unicamente
em meu nome- não falo em nome de ninguém- em nome daquilo
que sinto e daquilo que penso, ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• fala em nome do
todos.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - ... cm nome
desses sentimentos e dessa emoçilo, curvo minha cabeça resignada,
aflita e atormentada, diante deste destino cruel que roubou do nosso
convívio a vida palpitante e moça, generosa e cheia de esperança
daquele que foi um dos grandes companheiros nossos: João Bosco.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de colocar em
votação o requerimento, a Presidência comunica ao Plenário que
designou os Senadores Evandro Carreira c Raimundo Parente para
representarem a Mesa c o Senado Federal nos funerais que devem se
realizar hoje na cidade de Manaus.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Prcsidõncia fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Antes de levantar a

presente sessão, a Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se:

hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Depu·
tados, destinada à leitura da Mensagem Presidencial n• 47, de 1979·
CN.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Designo para a Ordem
do Dia de segunda-feira próxima, dia 14, as matérias constantes da
pauta de hoje, assim constituída:
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 131, de 1979, do
Senador Humberto Lucena, solicitando a retirada do Projeto do Lei
do Senado n' 67, de 1979- Complementar, de sua autoria, que dá
nova redução a dispositivo da Lei de Inelegibilidade (Lei Comple·
menta r n• 5, de 29 de abril de 1970).

-2Votação, cm turno único, do Requerimento n' 133, de 1979, do
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n' 64, de 1975, do sua autoria, que isenta dares·
ponsabilidadc solidária com o construtor, perante o INPS, o pro·
prietário do casa destinada à sua moradia.

-3Discussão, cm turno único, da redução linal (oferecida pela
Comissão de Redução como conclusão de seu Purcccr n• 149, de
1979), do Projeto de Resoluçilo n• 15, de 1979, que suspende a cxc·
cuçilo do art. 166 da Lei n• 1.066, de 30 do dezembro de 1975, do
Município paulista de Chavantes.

-4-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está levantada a sessão.

ATA DA 52• SESSÀO, REALIZADA EM 27-4-79
(Publicada no DCN - Scçiio II - de 28-4·79)
RETJFICAÇÃO

No Projeto de Lei da Câmara n• 19/79 (nY 24-B/79, na ori·
gcm), que "transforma a Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado do Rio de Janeiro- FEFIERJ cm Universidade do Rio de
Janeiro - UNI RIO":
Na página 1282, I• coluna, na ementa e no art. I• do projeto,
Onde se lõ:
... a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio
de Janeiro - FEFIRJ em ...
Leia-se:
... a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio
de Janeiro - FEFIERJ em ...
Na mesma página e coluna, ainda no art. I• do projeto,
Onde se lê:
... , de 20 de agosto de 1969, em Universidade do Rio ...
Leia-se:
..., de 20 de agosto de 1969, modificado pelo Decreto-lei n• 841,
de 9 de setembro de 1969, em Universidade do Rio ...
Na mesma página, 2• coluna, no seu art. 411,
Onde se lê:
Art. 40. O património ...
Leia-se:
Art. 4•. O património ...
Na mesma página e coluna, no seu art. 6•.
Onde se lê:
Art. 60. A UNI RIO scrú ...
Leia-se:
Art. 6•. A UNIRIO será ...
Nu mesma página e coluna, no parúgraro único do art. 6\',
Onde se lê:
Parágrafo único. Ao Reitor incumbe todas as atividadcs ...
Leia-se:
Parágrafo único. Ao Reitor incumbe dirigir tod11s us ativida·
dcs ...
Na púgina 1283, I• coluna, nos parúgrafos únicos Uos arts. 8'' c
9• do projeto, respectivamente,
Onde ·SC lê:
... e administrativo da FEFI RJ passam ...
e
... Pesquisa c Extensão da FEFIRJ ....
Leia-se:
... e administrativo da FEFIERJ passam ...
c
... Pesquisa c Extensão du FEFIERJ, ...
Na mcsmu pl1gina c colunu, 110 art. IO do projeto,
Onde se lê:
... os curgos de Presidente c de Vicc-Rdtur da UNIR lO, n:spcitado, na nova condiçrw, n mandato do Pn:sidcntc da FEFI RJ, ...
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Leia-se:
... os cargos de Presidente e Vice-Presidente de Ensino da FE·
FIERJ em cargos de Reitor c de Vicc-Rcitor da UNI RIO, resreitado, na nova condição, o mandato do Presidente da FEFIERJ.
Nu mesma página c coluna, no mesmo artigo, in fine,
Onde se li::
... com mandato que determinará quatro meses ...
Leia-se:
... com mandato que terminará quatro meses ...
Na mesma página e coluna, no art. li do projeto,
Onde se lê:
... , à FEFIRJ serão ...
Leia-se:
... à FEFIERJ serão ...
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ATA DA 53• SESSÃO, REALIZADA EM 30-4-79
(l'ublicndn no DCN- Scçõo 11- de 1•-5-79)
RETIFICAÇÀO

No Projeto de Lei da Câmara n' 21/79 (n• 1.32Mj75, na origem), que altera a rcdaçiio do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que "der.nc a politica nacional de cooperativismo,
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras
providências":
Na página 1306, I• coluna, no § 5• do art. 42 constante do Art.
I• do projeto,
Onde se lê:
... , não puderam ser organizados ...
Leia-se:
.. ., não puderem ser organizados ...

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda ii Constituição n• 07, de 1979 (CN), que "Altera a
redução do art. 14 e seu parágrafo único da Constituição Federal".
REUNIÃO DE (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
16 DE ABRIL DE 1979
Aos dczesseis dias do mês de abril do ano de mil novecentos c setenta c nove. às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilúcqua, presentes
os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Helvídio Nunes, Lenoir Vargus, Mendes Canale, Lou rival Baptista, Agcnor Maria, Lázaro Barboza e os Deputados Rubem Figueiró Pedro
Sampaio c José: Carlos Vasconccllos, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 07, de 1979 (CN), que "Altera a redução do art. 14 e seu
parágrafo único da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Cunha Lima, Leite Chaves e os Deputados Stoessel Dourado, Josias Leite, Magno Bacelar, Diogo Nomura, Nivuldo Kruger.
Jorge Uequed, Aldo Fagundes e Jackson Barreto.
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 irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o
Senhor Deputado José Carlos Vasconcellos pura funcionar como escrutinador.
Procedida

tt

eleição, verifica-se o st:guinte resultado:

Pnra Presidente:
Senador Agenor Muriu .......................... li votos
Senador Lázaro Burboza . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto
Para Vice-Presidente:
Senador Mendes Cunale ............. , ........... li votos
Senador Lourival Baptista ..................... , . I voto
Slto declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·
Presidente, os Senhores Senudores Agenor Maria e Mendes Canale.
Assumindo a Prcsidêndu o Senhor Senador Agcnor Maria :~gra·
dccc cm nome do Senador Mendes Canalc c llll seu próprio a honra

com que foram distinguidos e designa para relatar a maté:riu o Se·
nhor Deputado Josias Leite.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 21,
de 1979-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.660, de 24 de janeiro de 1979,
que .. reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis
do Poder Executho, dos membros da magistraturas e do
Tribunal de Contaas da União, e dá outras providências".
2• REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1979.
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e
setenta e nove, às dezcssete horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, pre.sentes os Sc:nhores Senadores Aderbal Jurema, Affonso Camargo,
Dinarte Mariz, Henrique de La Rocque, José Sarney, Murilo Badaró, Raimundo Parente e os Senhores Deputados Angelina Rosa,
Wildy Viannn, Siqueira Campos, Freitas Diniz, Gilson de Burros,
Joel Ferreira e Juarez Furtado, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 21, de 1979CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.660, de 24 de janeiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos
membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Evandro Carreira, Humberto Lucena, Lázaro Barboza,
Evelásio Vieira e os Senhores Deputados Claudino Salles, Augusto
Lucena, Ossian Aruripe e Genival Tourinho.
Havendo número regimental, silo abertos os trabalhos pelo
Senador Henrique de La Rocquc, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, solicitando, de acordo com o Regimento Comum, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, i: dada
como aprovadu.
Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Relator, Deputado Siqucira Campos, qu emite parecer
favorável à Mensagem n• 21, de 1979, nos termos do Decreto Le·
gislativo que oferece como conclusilo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NKIONAI.(S<çioll)

1641 Síbado ll

Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Lcila Lcivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e demais membros da Comissão.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 20,
de 1979-CN, que submete à deliberação do Congresso Naclonai o texto do Decreto-lei n' 1.659, de 24 de janeiro de
1979, que "fixa o valor do soldo-base do cálculo da remuneraçio dos militares".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1979
Aos dezcsscis dias do mês de abril do ano de mil novecentos c setenta c nove, às dezesseis horas, na sala Clóvis Bcvilãcqua, presentes
os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Affonso Camargo, Dinarte
Mariz, Henrique de La Rocque, João Basco, Luiz Cavalcante, Adalberto Sena e os Senhores Deputados Marcelo Unhares, Edilson
Lamartine, José Ribamar Machado, Milton Figueiredo c Nelson
Morro, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer
sobre a Mensagem no 20, de 1979 (CN), que submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.659, de 24 de
janeiro de 1979, que "fixa o valor do soldo-base do cálculo da remuneração dos militares".
Deixam de comparecer, por motivo justifJcado, os Senhores
Senadores José Guiomard, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Leite
Chaves, e os Senhores Deputados lgo Lasso, Eloar Guazzelli,
Walter Garcia, lranildo Pereira, Waldir Walter e Edson Khair.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Senhor Deputado Edilson Lamartine, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, solicitando, nos termos do Regimento Comum, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é: dada
como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido
oficio da Liderança da ARENA, na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Milton Figueiredo para integrar a Comissão em substituição ao Senhor Deputado Adhemar Ghisi.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer favorável à
Mensagem n' 20, de 1979-CN, nos termos do Decreto Legislativo
que oferece como conclusão.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
lavrando eu, Leila Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, esta
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros da Comissão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'
3, de 1979 (CN), que "altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Reglilo, cria cargos, e dá outras providências''.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1979
Aos dczcssctc dias do mês de abril do uno de mil novecentos c
setenta e nove, às dezcsseis horas, nu Sulu Clóvis Bcvilúcqua, prt:·
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sentes os Senhores Senadores Aderbul Jurcma, Bernardino Viana,
Dinarte Mariz, Helvídio Nunes, Henrique de Lu Rocquc, Lenoir
Vargas, Raimundo Parente, Humberto Lucena e os Deputados
Pedro Carola, Milton Figueiredo, Rubem Figueiró, Amadeu Geara
c Dei Basco Amaral, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n' 3, de 1979 (CN), que "altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, cria
cargos, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lãzaro Barboza, Evclãsio Vieira, Orestes Quércia e os
Deputados Marcelo Unhares, Adhemar de Barros Filho, Caio
Pompeu, Aurélio Peres, Walter Garcia e Fernando Coelho.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Senhor Presidente, Deputado Amadeu Geara, que solicita, nos
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião de instalação, que logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a Comissão recebeu oficio da Liderança da ARENA do Senado Federal, indicando os Senhores Senadores Bernardino Viana c Lcnoir Vargas,
para integrar a Comissão, cm substituição aos Senhores Senadores
Affonso Camargo e Pedro Pcdrossian.
Prosseguindo, o Senhor Deputado Amadeu Geara, Presidente
da Comissão, concede a palavra ao Relator da matéria, Senador
Raimundo Parente, que emite seu parecer sobre o Projeto de Lei no
3, de 1979 (CN), favorável ao Projeto e contrário às Emendas apresentadas.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
lavrando cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c aprovada, scrã assinada pelo Senhor Presidente c irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 27,
de 1979 (Cl\1), do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.666, de 13 de fevereiro de 1979, que "fixa o
valor do soldo dos postos de Coronel PM da Polícia Militar e
de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 18 DE ABRIL DE 1979
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e
setenta e nove, às dczcssctc horas c quarenta e cinco minutos, na
Sala Clóvis Bevilllcqua, presentes os Senhores Senadores Benedito
Ferreira, Gastão MUller, Lourival Baptista, Moacyr Dalla,
Henrique de La Rocque, Bernardino Viana, Alberto Silva,
Raimundo Parente e Deputados Wildy Viunna, Francisco de
Castro, Milton Brandão, Cristina Tavares e Pimenta da Veiga,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 27, de 1979 (CN), do Senhor Presidente du República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto·lei n• 1.666, de 13 de fevereiro de 1979, que "fixa o valor do
soldo dos postos de Coronel PM da Policia Militar e de Coronel BM
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências".
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Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Senhores
Senadores Jessé Freire, João Basco, João Calmon e Deputados
Haroldo Sanford, Horâcio Matos, Moacir Lopes, Mârio Frota,
Florim Coutinho, Ronan Tito.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La
Rocquc, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente
esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente c do ViccPrcsidentc. Distribuidas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de
La Rocquc convida o Senhor Senador Raimundo Parente para
funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Mârio Frota .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .
Deputado Wildy Vianna . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. ..

Álvaro Gaudêncio, Luiz Rocha, Arnaldo Busato, Jorge Gama, Celso Peçonha c Peixoto Filho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalumc que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente
esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vicc-Presidcntc. Distribuidas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume
convida o Senhor Deputado Sérgio Ferrara para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Passos Porto ............................ II votos
Senador Hclvidio Nunes ......................... 02 votos

8 votos

5 votos

Para Vlce-Presldente:
Deputado Francisco de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO votos
Deputado Milton Brandão .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. .. 3 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c ViccPrcsidcntc os Senhores Deputados Mário Frota c Francisco de
Castro.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francisco de
Castro, Vice-Prcsidcntc, agradece cm nome do Senhor Deputado
Mârio Frota c no seu próprio a honra com que foram distinguidos c
designa o Senhor Senador Gastão MUller para relatar a matéria.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para
constar, cu, Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida c aprovada, scrâ assinada
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai à
publicação.

COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem n• 34,
de 1979 (CN ), do Senhor Presidente da República submeten·
do à Dellberaçio do Conaresso Natlonal o texto do Decretolei n• 1.673, de 19 de fe.ereiro de 1979, que "reajusta os ventlmentos, salirios e proventos dos senidores das Secretarias
dos Tribunais do Trabalho e d' outras pro>ldênclas".

Para Vlce-Presldente:
Deputado José Carlos Fagundes ................... 09 votos
Deputado Carlos Chiarcili ........................ 04 votos
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prc·
sidcntc, os Senhores Senador Passos Porto c Deputado José Carlos
Fagundes.
•
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Passos Porto
agradece cm nome do Senhor Deputado José Carlos Fagundes c no
seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor
Senador Henrique de La Rocquc para relatar a matéria.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissão,
lavrei a presente Ata; que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.

COMISSÀO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem ni 25,
de 197!1-CN, que INibmete à dellberaçio do Conaresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.664, de 13 de fevereiro de
1979, que "reajusll os nncimentos, salários e proventos dos
senldores das Secrellrias do Tribunal Federai i1e Recursos e
do Conselho da Justiça Federal, e dá outru providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 1979

i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24
ABRIL DE 1979.
Aos vinte c quatro dias do mês de abril do ano de mil novccen·
tos c setenta c nove, às dczcsscis horas c quinze minutos, na Saia Cló·
vis Bcvilâcqua, presentes os Senhores Senadores Hclvidio Nunes,
Henrique de La Rocquc, Passos Porto, Vicente Vuolo, Jorge Kalu·
me, Affonso Camargo, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla c Deputado Carlos Chiarclli, José Carlos Fagundes, Júlio Campos, Pedro
Ivo c Sérgio Ferrara, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 34, de 1979 (CN), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.673, de 19 de fevereiro de 1979,
que "reajusta os vencimentos, solãrios c proventos servidores das
Secretarias dos Tribunais do Trabalho c dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Adcrbnl Jurcmn, Josê: Snrncy, Mendes Cunalc c Deputados

Aos vinte c quatro dias do mês de abril do ano de mil novecentos c setenta c nove, às dczcsscis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvilacqua, presentes os Senhores Senadores Benedito Canelias,
Affonso Camargo, Dinartc Mariz, Hclvidio Nunes, Henrique de La
Rocque, Jutahy Magalhães, Passos Porto, Moacyr Daila e os Senha·
rcs Deputados Divaldo Suruagy, Cldudio Strassburgcr, S~rgio Ferrara c Pedro Ivo, reúne-se a Comissilo Dirctora incumbida de estudo
c parecer sobre a Mensagem n• 025, de 1979-CN, que submete à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.664,
de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salârios c
proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de
Recursos e do Conselho da Justiça Federal, c dâ outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José: Uns, Lourival Baptista, Lenoir Vurgus c os Senhores
Deputados Feu Rosa, Batista Miranda, Evaldo Amarul, Durcllio
Ayres, Amadeu Geara, Amâncio Azevedo c Carlos Alberto.
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, pelo Senhor Senador Helvldio Nunes, Vice-Prcsidente no exercício da Presidência, que solicita, nos termos do Regimento Comum, a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, í: dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Rcalator, Deputado Cláudio Strassburgcr, que emite parecer-favorável à
Mensagem n• 025, de 1979, nos termos do Decreto Legislativo, que
oferece como conclusão.
Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado, com o voto
em separado do Deputado Pedro Ivo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Leila Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente c demais
membros da Comissão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e p1recer sobre a Mensa1em n• 32,
del979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à dellberaçio do Con&resso Nacional, o texto do Decretolei n• 1.671, de 14 de fe•erelro de 1979, que "reajusta os •encimentos, sa"rlos e proYentos dos servidores dos Orgios
Auxiliares da Juotiça de Primeira Instância do Distrito Federal e dos Territórios",

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 1979
Aos vinte c seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos c
setenta c nove, às dczcsscis horas, na Sala Clóvis Bcvillicqua, presentes os Senhores Senadores Affonso Camargo, Benedito Canelas,
Helvídio Nunes, Jorge Kalumc, Jos~ Lins, Bernardino Viana, AI·
bcrto Silva c os Senhores Deputados Caio Pompeu, Amflcar de
Queiroz, Jerônimo Santana, Antônio Pontes c Tertuliano Azevedo,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a
Mensagem n• 32, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.671, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sallirios c proventos dos servidores dos Orgãos Auxiliares
da Justiça de Primeira Instância do Distrito Federal c dos Territó·

riQs".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Dinartc Mariz, João Bosco, Almir Pinto, Moacyr Dalla e
os Senhores Deputados Antônio Dias, Correia Lima, lgo Losso,
Murilo Mendes, Mendonça Neto c S~rgio Murilo.
Havendo número regimental, silo abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Tertuliano Azevedo, Presidente da Comissilo, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Atu da
reunião anterior que, logo após, ~ dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator,
Deputado Amflcar de Queiroz, que emite parecer favorável à Mcn•
sagcm n• 32, de 1979 (CN), nos termos do Projeto de Decreto Lcgis·
lativo que oferece como conclusão.
Posto cm discussão c votação, ~ o parecer aprovado, votando,
com restrições, o Senhor Deputado Jcrônimo Santana.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo c, para cons·
tar, cu, Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissilo,
lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissilo, c vai à publi·
cução,

M1lode 1979

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa1em n• 26,
de 1979 (CN), que submete à dellberaçio do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.665, de 13 de fe•erelro
de 1979, que "reajusta os •enclmentos e sal,rlos dos Servi·
dores Cl•is do Distrito Federal, e di outras pro•ldênclas".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 1979
Aos vinte c seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos c
setenta c nove, às dczcsscis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis
Bcvilacqua, presentes os Senhores Senadores Benedito Canelas,
Murilo Badaró, Passos Porto, Saldanha Dcrzi, Jorge Kalumc,
Milton Cabral, Bernardino Viana c os Deputados Alb~rico Cor·
dciro, H~lio Garcia, Saramago Pinheiro, José Carlos Fagundes,
Max Mauro c lranildo Pereira, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 26, de 1979
(CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n• 1.665, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vcn·
cimentos c salários dos Servidores Civis do Distrito Federal, e dâ

outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Jcss~ Freire, João Bosco, Tarso Outra, Almir Pinto c os
Deputados Siqucira Campos, Antonio Gomes, Pedro Lucena, Jayro
Maltoni c Nivaldo Krugcr.
Havendo número regimental, silo abertos os trabalhos pelo
Senhor Presidente, Deputado 'lranildo Pereira, que solicita, nos
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião de
instalação, que, logo após,~ dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senador Saldanha Dcrzi, que emite parecer favorável à
Mensagem n• 26, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto
Legislativo que oferece como conclusão.
Posto cm discussão c votação,~ o parecer aprovado, com voto
cm separado do Senhor Deputado Max Mauro.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,

lavrando cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a
presente Ata que, lida c aprovada, scrli assinada pelo Senhor
Presidente c irli à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Menu&em n• 28,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo l dellbera~o do Con&reuo Nacional, o texto do
Decreto-lei a• 1.667, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os •enclmentos e pro•entoa dos Membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e respeetl•o Mlnlstfrlo Público".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 1979
Aos vinte c seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos c
setenta c nove, às dczcsscis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis
Bcviiácqua, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalumc,
Lomanto JOnior, Lourival Baptista, Passos Porto, Raimundo
Parente, Henrique de La Rocquc 1 Affonso Camargo c Deputados
Hugo Cunha, Josias Leite, Daso Coimbra, Marcos Cunha c Paulo
Rattcs, reúne-se a Comissilo Mista incumbida de estudo c parecer
sobre c Mensagem n• 28, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o
texto do Decreto-lei n• 1.667, de 13 de fevereiro de 1979, que
"reajusta os vencimentos c proventos dos Membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal c respectivo Minist~rio POblico",

:'thlodt 1979
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Dinartc Mariz, José Guiomard, Mendes Canalc, Aderbal
Jurcma c Deputados Rczendc Monteiro, Hugo Mardini, Rafael
Faraco, Antônio Annibclli, Carlos Bezerra c Ernesto Daii'Oglio.
Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Se·
nhor Senador Passos Porto, Vicc-Prcsidcntc, no exercício da Prcsi·
dência, 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,
Deputado Daso Coimbra, que emite parecer favorãvel à Mensagem
n• 28, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo
que oferece como conclusão.

t64S

Para Vice-Presidente:
Senador Jorge Kalume

II votos

Senador Raimundo Parente ................... .

2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePrcsidcnlc, os Senhores Deputado Cid Furtado c Senador Jorge Ka·
lume.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Cid Furtado
agradece em nome do Senhor Senador Jorge Kalumc c no seu pró·
prio a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Depu·
tado Hugo Cunha para relatar a matéria.

Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado com votos
cm separado dos Senhores Deputados Marcos Cunha c Paulo
Rattcs.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, Helena lsnard Sarros de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ala, que, ·lida c aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicação.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissão,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA

COMISSÀO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 36,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República submeten·
do à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto·
lei n• 1.675, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os ven·
cimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria
do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências".

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 30,
de 1979 (CN) do Senhor Presidente da República
submetendo à dellberaçio do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n• 1.669, de 14 de fevereiro de 1979, que
"reajusta os vencimentos e ••"rios dos servidores da Secreta·
ria-Geral do Tribunal de Contas da Unlio e dá outras pro\'(dências".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 03 DE MAIO DE
1979.

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
27 DE ABRIL DE 1979.
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos e
setenta e nove, às onze horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevi·
lãcqua, presentes os Senhores Senadores Arnon de Mello, Henrique
de La Rocque, Jorge Kalumc, Raimundo Parente, Lomanto Júnior,
Affonso Camargo e Deputados Leite Schimidt, Hugo Cunha, Cid
Furtado, Angelina Rosa, Eloy Lcnzi, Jorge Gama e Benjamim Farah, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre
a Mensagem n• 36, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n• 1.675, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os
vencimentos, salãrios c proventos dos servidores da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Adcrbal Jurema, Gastão MUller, Hclvidio Nunes, Pedro Pcdrossian e Deputado Wildy Vianna, Arnaldo Busato, Cardoso Alves,
Luis Cechincl.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a

Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocquc, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente es·
clarecc que irã proceder a eleiçiio do Presidente e do Vice-Presidcnte.
Distribu!das ns cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque
convida o Senhor Deputado Leite Schimidt para funcionar como escrutinador.
Procedidu a eleição, verilica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Cid Furtado
Deputado Angdino Rosn ..................... .

IO votos
3 votos

Aos três dias do mês de maio do ano de mil novecentos c setenta
c nove, às dczcsscis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis
Bcvilãcqua, presentes os Senhores Senadores Arnon de Mcllo,
Henrique de La Rocquc, Lomanto Júnior, Raimundo Parente,
Almir Pinto, Mendes Canalc, Jorge Kalumc e Deputados Honorato
Vianna, Lúcio Cioni, Lúcia Viveiros, Luiz Leal, Mendes de Melo,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a
Mensagem n• 30, de 1979 (CN) do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.669, de 14 de fevereiro de 1979, que "rcaíusta os vencimentos c salários dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas da União c dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Jutahy Magalhães, Lcnoir Vargas, Luiz Cavalcante,
Milton Cabral c Deputados Rafael Faraco, Batista Miranda, Jamcl
CccOio, Ary Alcântara, Raimundo Urbano c Walter Silva.
Havendo número regimental silo abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Mendes de Melo, que solicita, nos termos regi·
mentais, a dispensa da leitura da Ata da rcunii!o anterior, que, logo
após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Rela·
tor, Senhor Deputado Lúcio Cioni, que emite parecer favorâvel à
Mensagem n• 30, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto
Legislativo que oferece como conclusilo.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado com voto
em separado da Senhora Deputada Lúcia Viveiros.
Nada mais havendo u traJar, encerra-se a rcuniilo c, pura
constar, cu, Helena lsnard Surres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada, serâ assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros du Comissão c vai à publicação.
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1\IJe seja autorizada a ela. de Distrito:J
iht!ustriai:> de Santa Catarina .. CODISC a
elevar em Crt 1.567.367,68 o monto1nte de
s:Ja di'vida consolidada.

I

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

?P~JI:TO P.I:SOLUÇM DA C0!1ISSÃ0 DE ECOUOMIA
~-

?3.03.79

xz::SAGEM 119 2 B/79 do Sr. Preaidente da
P'!í!Ública, subr..etendo ã aprovação do SeM
c!':) !'e~eral, ;>reposta do Min , ra::enda pa=
:-a 1:;1.1'! :;eja ~:~utorizada a Prafeitura. Munic.bal ~e Cubatiio (SP) a elevar o montante.
r~~· sua drvida consolid4da em CrU79,7Sl.OOO 00
e: r.-.:mtante de sua d!vida eoncolidad-1.

PP.OJtTD RESOLUÇÃO DA COHISSAO CE ECONOHIA

]. ~IISAGEM 1/9 29179 do Sr. Presidente da
?e;:-i!~lica, cubr.-.etcndo ã aprovaç~o do Sena
C: o !''!:!erd I propoata c!o Min. ra::enda P4N~-.:e sejo!l autori::ada 4 Pref'. 1-!unicipal de
Lir.-.eira (~p) a elevar o montante de
GU4
~~vic!a eonsolid~da. em Cr$101.1179.570,92.

?>.OJE~O P.!:SDLUÇÃO DA COJ1ISSA0 OE ECDNOHIA

1-•.

~~ISAG!:X

tl9 30/79 do Sr. Presidente

da

?~p~blic4, sub~etendo proposta do Min.Fa-

=~~~.!1. ~~ra que sa~4 autorizada a Prafoi•
t'J:-a :-:unicipal C:e OcaseO {SP> tl elev4r o
cm
r.'.o:ntante de sua divida conoolidadol
Ct-! l65ol7l.731i,DOo

29.03.7~

29.03.79

RELATOR

OATA OA

OESlGNAOO

OISTRIBUIÇAO

SE:NADOR HE:LVI

oro uurn:s

30.03.70

SENADOR RAI•
HUNDO PARt!ITt

30.03.79

SENADOR FRAN
CO HONTORD -

30.03.79

.

CONCt.USAO

APROVADO
COli ,O li, 79)

APROVADO,

(0,.0,.79)

CONCLUSA.O

DA.

DO PARECER

DO AEt.ATOR

COMISSAO

Cnr1'":t"i t11cicnal
c j-..r.i"r::!i:::o,vcm
ciêo::; Scr.. !:cr:
:;on Carn.:iro
!!ur.o Fum~5 c '
'!'olncrodo !lc•.•us

P.P?O'.'P~::'

Cons ti tucion,ll
jurldieo,ven
cldo:;. Zcn .Nel':
non C<trneiro
!lur,o Pt~mo:;. ~
Tctncredo llcver>

APROVADO
(01io04.79)

11

.

( Qll

o

Qll • '19)

Conntl tuciona.l APROVADO
c jurirUco,ver: (O li ,011, 79)
clc!or. ~en. Tl:ln=
croc!o !leve:;
::el:.on CZ!roeir ·
u Hur.o Ran.oc,

OBSERVAÇOES

DATA DE
RECEOIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA CA

DESIGNADO

OISTRIOUIÇAO

DE r.COI/Ol1IA
!·Z!lSAG!:!-! !l9 Jl/79 do Sr, Prc:oidcntc da
i',c~ú!:llica, su~r.:ctcndo p:-opostll. do Min.r.J::cr:C:a 1 tlarQ que ::ejl! autori::ada o Prcfcitt:r.1 :~~nicip.,l de Ourinhos C~Pl lJ. tÜCVl!.r
:::ua dÍvida con:::olidud<J
cm
c 1':'.cnta:'ltc
Cd (,5',3(,4,000,00,

2'),03.7!1

5E!lADDR !!I:LV.!,

30,03,79

?F:W:':'O RI:SOLUÇttO DA CDHISS~O DE ECOIIOHIA
~ :-:;:::SAGEfi !19 37179 do Sr, Prcaidcntc
d4
?o?~~lico, cubr..ctendo d oprov.,ção do Sen~
C:o ;e~eroal, proposta do Min. f,ncnda para
qu'! cej11 autorizar!a a Prefeitura Munici ;:al c!e Lon~rina CPR) o. elev.:tr o montante
~c oua dívida eon:olidad4 em
C:·: BG.585,l3l,lG.

29,03.79

SEI/ADO R LEITE CHAVES,

30,03179

PP'JJETO P.E~OLUÇÃO 119 102177 da Coni::ão
~t. tconcrda d r.I:!IS.A.GtM ll9 2581'77 do sr.
?:-eci~en'te da P:epÚblica • propondo oo Se:"'a~:l ;e~cral parq que o Governo do Estado
Ce ?e:-nar..!:.uco toej., autorizado 4 elev.:tr cm
375,550.216,57 o nontante de :ua d!vida coru;olidada.

29.03,79

SENADOR NELSO!I CARNEIRO

30.C3,79

NúMERO E EMENTA
?F'~J!:TO P.ESOLUÇJ\0 DA C0!1ISS1\0
~

oro

CONCLUSAO
DO PAA!;CEA
DO Rl:t.ATOR

CONCl.USÂO

Do\

Cor.~~ltuclr,;-:,11

AI'P~: l.'t.::':'

-jurí:1icr.. 1 ·:cr,
r.irJr,s ~c~,. 'r' .:m=

( Q1 1 ,

u

IIUIII:5.

cr~.:rl<l ~lcvu::;

OBSEAVAÇOES

COMISSAO
fJ 10 , 7'J)

, I. 1

!!upa F'<~rt.?:;
:Jclson Carnci-

"'

rc,

'

Con:::'ti tuciont~l APBO'JADO
c jurl~ico,,v~!::. ( Qlj .o ll. 79)
cidoo .. cn .. Jcl~
50t\ CarMiro,
!!up,o !larr.oto P.
':'ilncrcdo ~leve!:.

--

···········

-

c:-:

NúMERO E EMENTA

rROJtTO LEI SE!lADO 119 07176•COtrlplementar.

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

C!STRIBU!ÇAO

CONCt.USAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

Inconstitueion4l.
Vohm pela injuridicidode
os Sen ,Nclaon
Carneiro e Ta!!,
credo Neves.

APROVADO
(Qij. 04.79)

U.e::o. Of, SX/
177/79,
PRAZO: 30 dias

COMISSAO

21.03.79

SENADOR H\JRI
LO DADAR6

21.03.79

2l.03,79

SENADOR AFON
SO CAHARGO DI GO
SENADOR H\JRI•
LO BADAna,

21.03, 79

Ide r:~ Of. SX/
183/79
•'PRAZO: 30 dia~

2].,03. 79

SENADOR LEITE
CHAVES.

21.03. 79

Idem Of. SHI
181179,
RAZO: 30 dias

\'ed4 ~udquer rpodificot;ão na legiclat;ão n•
leitorol até um ano ontes de eleições fede
i· ais • esta:iud::~ ou municipc'lis,
-

-

Íutor: Senodor Itamar rranco,

rROJETO LEI SEI-lADO 119 38176-Complementar,

·lema

inelef!vel por dois onoa oo que 'ti\'crel:l cxerc do cargos do diret;~o em empre ..
:l'O:J de capital e~tNngeiro.
flutor: Senddor Leite Chaves,

F~OJETO lEI SEI-lADO N9 268/76: Complementar,
~iapÕc IIObrct a COOtl!P.OI'Il rccrproCl! de tempo
d.e servit;o urb.o,no e ruro!l.l poro efeito de
.,,,osentcdorh,

Autor: Senador Nelson Carneiro,

.,fi

i~ ~j \ ·••. :

SAba~u

IMII

Maludt 111'711

UIÁRIO llO CONGRESSO NACIONAl. (~çl\ulll

ll

--

DATA DI!
RECEOIMENTO
NA COMISSi\0

NúMERO E EM!;NTA

P?.OJ&TO ~EI C~Y.ARA ll9 03/76:

20.03.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

CISIAIOUIÇAO

SI:NADOR ALOYSIO CJ-IAVLS

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCI.USAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

PRA:O n<l CCJ
30 dias !!lce

20,03. 79

O!. SM/152/79

P.eguld 4 J"CSpOn:l!lbilid<lde civil dAS emrre&~s de õnibu~ no tranoportc de Pal:isaee ro:~

::!o 19 Sacret,i
rio.

Autor: Oeputado Henrique Turner.

P#OJtTO

~EI

19.03,79

SENADO ll9 18/79:

SENADOR TAN•
CREDO llf.VES

20,03,79

APROVADO
omiti tucional
(0<.04.79)
jurÍdico ,com
mendafi n9s 1
3-CCJ.
Jota com rcstr',Õc!i Senador
\clvidio Nunes.

SEilADOR JOÃO

21.03. 79

Conoti tucion<ll
e )urídico,com
emenda suhsti~
tutiva.
Vota com :rcstrições Sen.
Nelson Carneir

tioj)Õe sobre a aquhiç5o de imóveis fundo
n.:i:.s il'Jr ocus ocupantes c dá outras provi=
Cêneie.s.
Autor: Senador llcloon Carneiro.

PROJETO ~EI CÃI'.ARA N9 123/78:

20.03.79

Altera a redat;âo do § 29 do llrt. 72, da Lei
n9 5 lO e 1 de 21 de setembro de 1966 (CÔdiJ!:O tl,ac::ion.Jl de TrEn!iito).

pesco

APROVADO
(Qij ,O LI. 79)

Autor: Deputado Blot~ Júnior,

NOMERO E EMENTA
PEOJETO

~I

SEI/ADO 119 12179:

DATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTR!BUIÇAO

13.03.79

SEUADOR !lUGO
RAMOS

13.03.79

Sti/ADOR RAIMUII 19,03,79
DO PAREI/TE

Reveza a letra "h" do art, 62 da Conaoli~açdo das Leis do Trabalho.

l9.0l.79

Autor:· Senador Orestes Quérci4,

PROJETO

~EI

SEI/ADO 1/9 13/79:

Dispõe sobre a eoncessão de aposentadoria
esi'lecilll para o recornérciãrio na forma que
es?eci!ica.
Autor: Senador Hauro Benevides.

?ROJETO

~I

SEIIADO N9 14/79:

?evoga dispositivo da Lei n9 S 11119, de 4
de junho de 196a, os Oecretoo-lcis nPs
672 c 1 273, renpcctivomente, de 03 de
ju)ho de 1969 c 29 da maio de 1973 c dá
cutNS providência:..

I' J..utor:

Senador llelson Carneiro

13,03,79

Sti/ADOR MOAC~R DA~~

19.03.79

CONCLUSAO
DO PARECER
CC RELATOR

Constitucional
e jurídico.

CONCI.USAO

DA
COMISSAO

APROVADO
(O li , OLi , 79)

OBSERVAÇOES

Sábado 12

DIÁRIO DO CONGJ(t:.'iSO NACIONALCStç.loiiJ

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA

14,09,78

Pf!::!Ji:TO U:I CÂ:-'.AP.A t/9 36/77:
Ct:r:".enda fõubatitutiva dA Comia.t:conomia)

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

DISTRJBU!ÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLU5AO
DA
COMISSAO

Con:~titucional

11151

OBSEAVAÇOES

?!!dÍ:aribuido,

SI:IIADOR HUGO
RAI10S.

19.03,79

23.06.77

SI:NADOR MOACY
DALLA

19.03,79

Rcdistribuido

29.06.77

SENADOR FRAllCO MOI/TORO

19.03.79

Redistribuido

APROVADO
(011, Olt, 79)

e jurídico.

ti!:ipgc sobre padronizaçdo de embalagem. e
~Ã outrafõ providQnciaa,
Autor: Deputado Gua!iu Ptteri

?ROJtTO U:I COORA 119 '7/77:

t4 nova redaçdo ao "caput/ do art. 10 d4
Lei n9' 889, de 8.6.1973, que "cstatui
norr.:as rcculadoraa do trabalho rural"
~4 p~traa providCncias.

•

Autor: Deputado Alexandre Machado

PROJETO U:I CA~.ARA 119 50/77:

Acre:ocenta par~r.rafo ao art. "9 da Lei n9
1 ase, de 5.2.19~0, que eatabelece normas
para a conceasdo de aasinCncia judici.i ~ia aos neceaaitados,
Autor: Deputado Bilton Steinbruch.

l

'DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

PROJETO U:I COORA U9 20/78:

17.010.78

De!ine as in!rações penais relativas i cir
cula~ão de veículos, rczula o respoectivor~cesso e julgamento e dá outeas providC~.

I

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBUIÇAO

Stt!ADOR HUGO
RA!10S o

19,03,79

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

Favorável,

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

APROVADO
COlt ,04, 79)

OBSERVAÇOES

Redist:ribuido

caas.

Autor:

I

-·

·-.

PROJ!:TO U:I StJ/ADO l/911/79:
Xo~i!ica a redação do
Cc~solidação das Leis

S ijljl do art. 543 da
do Trabalho.

13.03,79

SEUADOR HUGO
r. AMOS

lS,10,78

Sf.NADOR HUGO
RANOS

19.03 o 79

ConstitucionAl
e jurídico.

APROVADO o
COti, 04.79)

Incom;titucioNAl.

APROVADO
(04,04,79)

AUtOl•: Senador Orestes Quê reia,

I

JJt:'l'O U:I SEIIADO t19 322178-Complement"Ar.

19.03.79

f.lr.::-,, a Lei CoMplementar n9 32, de 197 8,
que dispCç so~ra os C4!iOS de aposen~.,doria
eo~~ulsêria, no Grupo-Diplomacia, Codico

D-300,
.h'.:.tor: Senador Vasconcelos Torres,

'-----· ..·· -·-----

-

··--·

. ··-·~

-··-

F!e'dis't:oibuido

lliAIUO 110 CONGRESSO :"'ACIO~AL iSt•çAn lll

Nú~.~ERO

E EI.IENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSliO

RELATOR

DATA DA

DESIGNA!)O

DISTRlOUIÇ!.O

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
O,\

COMISSAO

OOSERVAÇOES

------------------------ll~====-1-------·1------l------~--;:::.:."!:':'0 Lti

CJ'.~'.J..M

J:t?

OG/79:

13,03.79

S&NADDR IICLSON CARJIEIRO,

13.0 3 • 79

14.03.79

SENADOR ADER
BAr. JUREHA -

19 ,03, 79

14.03.79

SENADOR i'!URILO" BADARU

19 ,03, 79

:::c d·.:~-:~ e :o vcncir.:cnto:J ·c salário& ~or.; se::
·.. ~:o:-e:; ~"' Câ=:-.~ra do:; DcputadrJt~ e da ou :~~s ~rovi~Cnc!as.

I.'J":Or: Y.c:~a Oi:-etora.

?~:J!:'l'..Q' U:I S!:IIADO N9 15179:

!l!::o;:õe: ao!lrc a conec!:DS:o do sal.irioT!amílla.
l!OS trt.'balhadorcs ten:por.irios, de que trata
atei n9 6 019, de 03,01.1974.
Au::or:· Sen~dor Orestes Quércia.

??::!:!O UI SE!IAOO N9 16/79;
!s-:.!:elece li~ite m.ixir.:o par4 a taxa de coro
':'c:~o ~:::'l'!tária em financian:entos de casa ;:~;::-ia, qua:1to e. r..utuário tiver renda mcn:::e! ~~·.:d cu in!'erior a seis Galários-míni-

nconstitucio-

rale injur!di

lco.

-

APROVAOO
(lB.Qij,79)

':'.o;:;,

.'.u":o:-:

Sen~dor

Uelson CJrneiro.

NOMERO E EMENTA

PROJETO LEI CAMARA 119 '8/78:

CATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSA.O
25,05,78

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

DISTR1BUIÇAO

SCNAOOR LAZA·
RO BARBOSA.

19,03.79

Di::;~Õe sobra expressa permissão de visitao
C:c car.iter relieio::o aos doentea hospital!,
za~es, em qualquer hor.irio.

J..utor: Deputado tdear Hartinn

PROJETO LEI CAMARA N9 S0/78:

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COM1SS.A.O

Com;titucional InconnitucioRedistribuic!o
e jurídico.
nal.
Vencido o Re(25.0,,79)
lator,
Designado Rela
ter Vencido oSen.Helvidio
tlunc::,

31.05,78=

SENADOR ADERBAL JUREMA,

19.0~.79

2),06,78

SENADOR HELV!
DIO NUNES,

19,03.79

Redistribuido
VISTA AO SE!/,
IELSON CAR:a~IRO:

Proíbe a recondução aos cargos de con!ian
ça que especifica, durante o mesmo cover='
no, de anterior ocupante que se haja de ..
sincooj'atibiliz.ado para concorrer a eloição.
;,utor:

Dcput.:~.do

OBSERVAÇOES

AleJiandre Machado

PFOJETO LEI CAMARA 119 58/78:

h.l tera a re:dação do art, li O, item III, de.
Lei n9 5 869 1 de 11.1,1973 (CÓdigo PrOces
!lO Civil)
-

Contrário

APROVADO
Cl8,o•. 79l

Autor: DeputAdo Celuo Barros,

-

Rcdist:Hbuido

IJIÁHIO UO CONGRr$SO NACIONA.L{Sfçh IIJ

NOMEAO E EMENTA

P?OJETO U:I S&tlADO 119 278178-Complemcntar.

DATA DE
AECEDIMENTO
NA COM!SSAO

15,09,78

RELATOR

DATA DA

OESIGNAOO

OISTAIOUIÇAO

SE:UADOR HURILO BADARa

19.03.79

Altera a rcdação do art. 59 da Lei Complcme
tar n9 11, de 25.05.197l,quc instituiu o
P~oera~a de A~sistência ao Trabalhador Rural.

CONCLUSI.O
00· PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

Inconatitucio- APROVADO
nal,
(18,".79)
Vencidos Sen,
Nelson Carne~:
e Franco Monto

Redictribuido

ro,

Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO tl9 33",t78-Complementnr.

08,11,78

Disl'Õe :;obre a reprodução por microfilmea
Ce C'::l::u:r.~nto~ bancários 1 para os efeitoll
p:-cvistoa no Códieo Tribut.lrio Nacional.

SENADOR RAIHllll• 19,03,79
00 PARENTE,

Autor: Senador Italívio Coelho.

PROJ~O LEI SEUADO N9 330/78-Complemcntar.
25,10,78
a participação de re~rcsentantes
Ccs tr~~~lhadorcs c dos !uncionarios na ad::-.:.r:!.st:-.:ção do FIS/PASE?.Dispõc sobre a des
cent:-ali~.lçdo C:o PIS/1'.ASEP1e :;ua adminir;trã
ç~o ncs t:'.unicipio:;, Cctcrmin4 que os· rccurSOil do PIS/PAS&P serão aplicados prcferencia.lr:.ente no financiar..cnto da produção de
.!::..i::-.en-:o:; 1 vcstu.lrios 1 habi t4t;iio e outro:;
:e~s Cc uso ou consumo populür.
}J:'tcr: Scn!lCor fNnco 11ontoro.

ts~abclece

NOMERO E EMENTA

OF'ICIO "S" N9 24178 do Presidente STF ,
Pec.Ext:oaordin.;'rio nli' B9 520-5 1 Estado
Ce S. Paulo, inconlltitucionalidade do art.
H6 da Lei n9 1 066/75 de 30,09.1975, do
r.unicipio paulista de Chavantes.

OFICIO"S" tl9 1179 do Presidente do STF
P:oc.Extraordinârio n9 77-111-5, Estado
Co Parané 1 inconst. da Lei 5 "82, de 20.
1.1967, tabeh 11A11 daquele Estado.
W9 71-P/I':C do S'l'F)

!'Z!:SAGEli N9 240/75 do Pres. Rep. submetenCo ~ a~rovaçêo Co Senado Federal, propolltA
Co ~in.ra:enda para que soja aucori:ada a
P:oef. Hun. de Porto Alc~rc {RS) a elevar
o t".ontt:.ntc C:e SUol dlvidol consolidolda no
valor de Cr$ ~s.ooo.cao,oo.
PROJeTO RtSOLUÇM DA COIHS,I:COIIOHIA,

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

21.11. 78

06,03,79

2 •• 03.76

SENADOR LEI-

19,03.79

Tt CHA'It3

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

C!STRIBUIÇ/..0

SEN,\OOR AOERBAL JUREMA.

19,03,79

SENADOR ALOYSIC CHAVES

19,03, 79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

ravor.ivel 1 com
PRS,

A(:ROVAOO
1a .o~. 79)

OA

OBSERVACOES

COMISSA.O

Redis'tribuido
SEM EFEITO

'\,o•",.,

1~11.~

IJIÁRIII J)O CONGRESSO NACIONAI.(StçiPill

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

crrcro

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTnlBUIÇi\0

lD.03,77
"S" N9 Ol/77 (0!. n9 2-P/HC de t1,J,
'J7 c!o STF) do Presidente do STF, Ro:curao
n9 75 02~, I:otado de S.Paulo
inconstitucionalidade da Lei n? 5~, de
3.3.1970, do Hunicipio de Quati-S.P.

SE!IIIDDR FRAtl=
CO MOI/TORO -

19,03,7!1

OFICIO S 11 S U9 OSA'77 Ctl9 6177-P/11C) do Prc- 29.03.1,1
si~cnte do STF, Itcc. Extraordin.irio ••
84 480, Estado do Rio Grande do Sul, ineom1
t!tur.ionalidade do Decreto 20,635, de JO.lU 70
~a !.ei r.9 6 483 1 de 20.12.72 daquele Eata,
<!o.

SEIIADOR MOACYR DALLA

19,03.19

OFICIO "S 11 N9 l3/78:0o Sr. Presidente STF
ll.OB.7B
Fecu:-so Extraordinário n9 83 952, do Estado do Rio Grande do Sul, inconstit:uci-onali
dac!e c!o art. 29 do parar.. único c do art.29 da Lei n9 882, de 2~.9.1973, bem corno
c!o art. 39 da Lei n9 900, de 10.12.72, ambas do ~unicipio de Itaqui, da~ucle Ectado.

SENADOR LEITE CHAVES

19.03.79

Extr~ordinário

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA

P?OJETO U:I CÂ~.ARA U9 122177:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

C ISTRIBUIÇ!.O

:::ONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOfl

CONCLUSÃO
DA
COI!.ISS.\0

--

OOSERVAÇOES

Rediotribuido

Favoráuel,com
PRS,

APROVADO

Rcdistribuido

Favorável com
PRS,

APROVAOC,
(25,04.79)

Redistribuido

CONCLUSAO
DA
COMISSi\0

OBSERVAÇOES

CONCLUS.li.O
00 PARECER
DO AfLATOR

(18,0~.79)

18.11.17

SENADOR HURILO BADAR6

19,03,79

16,03.78

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

19.03.?9

Redistr.itbuid.o

13.03.77

SENADOR LEITE
CHAVES.

19.03.79

Rcdistribuic!o

Favorável,

APROVADO
(18,04,79)

RcdistritluiCo

Altera a redaç:io da alínea "d 11 do inciso I
~o art. 40 da lei n9 5 250, de 09.02.1967,
';,Ue "reeula d liberdade de manifestação do
Ç~ensd:::ento e da infor~ação. 11
Auto·r: Deputad:) Chaves Amarante,

P~OJ&':'O

LI:I CA!'!AP.A tl9 135177:

C.l:~!:DA ll9 1-PLE!lÁRIO-substitutva)

o.:põe sobre co~t:'lcmentação de obr4B e aer·
vio;os de eneen~ariA jâ licitados.
Autor: Rotjcr Executivo.

PPOJt'I'O LEI C~MAP.A N9 8/78:
Int:-oduz. al teraçÕ'!S na J.ei dos Reeiatroa
?ú,licos quanto às esc ri turac e partilhac
l!v:-a'la!i ou ho~oloeadM na vir,i!ncia
do
tec!"eto n9 4 B57 I de 9,11.1939.

1

Autor:

-

UI AMIO ()O fOMiHESSO :"iACIO:'IIAI,(Stçlillli I

DATA CC:
AECEDIMENTO
NA COMISSJ\0

NUMERO E EMENTA

I

PROJETO U:I · C~~.ARA 119 36171:
(~~~nda ~ub~titutiva da Comis.tconomia)

111. 0'.1, 7B

REL.ATOR

CATA OA

DESIGNADO

OISTRIOUIÇAO

Sf.t/ADOR /lUGO
PJ,t-:05,

CONCLUSAO
00 PARECEI"t
00 RELATOR

CONCLUS/..0
OA

0!3SERVAÇOES

c01.~rs~:..o

?eC:.i~trituido

19.03.79

~~~?~c sob~e p~dronizaçdo de cmbalo.gcm c

'

cá outr~~ provi~êncio.s.

I

Au:cr: teputaao Cuaçu P!teri

I
PP.O.Jt:'!O U:I CÂ~:AP.A III? ~7/77:

t:!:

23,06.17

rcdação ao "caput/ do art. 10 d•
Lei n9 S ae9, ~e 8.6.1973, que "esta.tui
nc:o~~s reculadoras do trabalho rural"
e
dá putras providCncias.
:10'14

J.:.~tor:

P.ed.istribuido

19,03.19

I
I

Seputado Alexandre Machado

P?.OJETO U:I CA~.ARA 1/9 50/71:

29.06,11

Acrescenta par.iera!o ·40 art. 49 da Lei n9
l 060, de 5.2.1950, que e~tabc1ece normas
p~ra a concessdo de assi~tência judiciá da aos necessitados.
J.utor:

SENADOR HOACY
DALLA

~putado

SENADOR rRANCO MOI/TORO

19.03,19

Favorável,

APROVADO
(18,01,19)

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
OA
COt.IISSÂO

Rcdistribuido

11ilton Steinbruch.

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

:n.oJ.77

i'I\OJE:TO LEI CÂMARA U9 14/77:

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

Sti/ADOR HtLVI

19,03,79

Contrário.

APROVADO
(18,04.79)

Redistribuido

Favorável

APROVADO
(18,04. 79)

P.edistribuido

DIO 1/U/l!:S.

},l tera A redação do Grt. 706 do CÓdigo de

OBSERVACOES

Processo Civil.
Autor: Deputado Jorr.e Arba.ge.

P?.OJETO LEI CAHARA 1/9 15/17:

]9,0,,71

SEIIADOR HURILO BADARO.

19,03.19

;>!,os. 11

SENADOR HEL•
VIDIO NUNES

19.03.19

J.cr"Csce a ali'nea •j" do art. 39 da Lei n9
4 e9a, de 09.12.1965, que "regula o direi
te -de representação e o processo de ras
tor.s~bilida~c ad~inistrativa civil c pe nG1 1 nos easos de abuso de autoridade".

=

Autor: Oe~utado José A1vcB.

PROJETO LEI CAHARA 1/9 28/11:
Altera .., red4ç4o do "caput" do Grt. 687 da
Lei n9 5 869, de 11.1.1973 CCÕdieo Precesso Civil)
Autor: DcputlldO João Arrud4.

~-

IIIÁH.IO llO CONtaU:SSO NACIO/IõAI.(ScçJu lll

16SII S~badu I~

DATA DE

NOMERO E EMENTA

RECEOIMENTO
NA COMISSAO

P~OJl:TO

"E! CTJ1ARA 1/9 ll0/7 8:

Ois~õc sobre o:; depóoitos judiCiais e
o:r::z:a:; providência!>

RELATOR

DATA DA

CONCLUSAO

DESIGNADO

DISTAIEIUIÇAO

DO PARECER
DO RELATOR

-

13.09.70

SENADOR NI:LSOl/ CARUti RO

l9o03o79

l3o09o78

SEIIADOR ALCYSIO CHAVES

l9oD3o79

l5oD9o78

SENADOR HELV,!
DIO NUNES.

l9.D3. 79

CONCLUSA.O
DA

013SERVAÇOES

COMI5SIIO

Redistribui do

dâ

AuTo:-: Dcputddo Alenc4r Furt4do.

PROJl:TO U:l CÂHARA U9 112/78:

Injurtdieo.

::i:ntroduz: alteNção na lecislaç4o pertinen-

APROVADO
(18o04o79)

Rcdistribuido

te ã Zon.s. Franca de Manaus.

Au.tor: Deputado Joree Arbage.

?:!OJt'l'O t.EI Ch!1ARA N9

ll~/78:

Redistribuido

t:c~scenta

dispositivo 40 art. 1 '218, da
Lei n9 S 869, de ll.l.i973 (CÓdigo Pro,cesso Civil)

;utor Deputado Jorcc Arbage,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

P?.:lJtTo Lti c~.!"..t.P.A fl9 üJ/7&:

20,03.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

SEIIADOR ALOYSIO CIIAVCS

20o03o79

?egul4 il rc:opon:t4bilid.:sde civil d.:s:J emrre-»e;s ~e õnibuo no trantoporte d.c pasGagc ros

:

DA

OSSERVAÇOES

COMISSAO

PRAZO n4 CCJ
30 dias !'ace
o f o SX/152/7.

~~o

20.03. 79

SENADOR RAIMUI 20.03.79
DO PARENTE.

!:is;>5e sob:-e pensõea e dependentes de servi~or público falecido nn aozo dft duplh 4t:osentadoria,

:9

Secret~

?RAZO nA CCJ

30 Cêu1s. fa-·
CC Cif, S~/150
c!e 1979 co l

Secretário.

Autor: Deputado Passoa Porto.

r?OJ!:~O Lti CTU1.1\M N9 123/78:

CONCLUSAO

VISTA AO ~:.::
fRANCO x:.:;:J.
FO o
(18,011.79)

&.utor,: Deputado Henrique Turner,

>?.~J~TO U:l C~.AAM N9 85176

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

SENADOR JOÃO

20,03.79
1

21.03.79

asco

J..lter<!l a redAção do 5 39 do ll.rt. 72, da Lei
n9 S 108, de 21 de setembro do 1966 (CÓdiY,o J:Acional de Trãnsi to).
1\utor: DeputAdo Blota Júnior,

I

UIÁHIO 110 CCJSGHESSO NACIOSAI.(~c~u IJJ

:\hludr Pl7'1

I

NúMERO E !!MENTA

S4bdo 12

CATA OE
RI!CEDHJENTO

RELATOR

CATA OA

CONCLUSAO
DO PARECER

CONCLUSAO

NA COMISGIIO

DESIGNADO

DISTRJDUIÇI\0

DO ACLATOR

CQt.IISS.l.O

DA

16~9

OBSERVAÇõES

~·----------------------l-------l--------ll------l--------l-------1------PMJETO LI:I CÃJ-'.ARA /19 OO!l/79:
22.0J,7'J
!LIIADDR JOÃO
22,03,79
Con!>titucional APFIO\'/\DO
BC~CO,

J.:aori:a a realÜ.Jçdo de c:ltudon r,eolór.icoo
e. top-::~r.ifico:o peld!i conce:;donária:o de :ocr
vlço~ ~ú~lico:; de cnorcia clé'1:rica, pnra iiii
?lantil';do do im:tal.1r,Õec de trancmi:;:o:io cm~~~~ão no~inal i~ual ou :oupcrior a 230 KV

c jurÍdica,

(1B.04.79)

CONCLUSAO

CÕNCLUS~O

J.,•,.rror: P.')der I:xccutivo.

P!l:OJETO LEI SEI/ADO 119 211179 :

22,03.79

SCNAOOR LCITE
CHAVCS

22 .03, 79

22.03.79

9:liADOR L~ZA•
RO BARBOZA

22 ,03, 79

Altera a Lei n9 li Ei55, de 02.06.1965, que
C:hpCe :;obre a legitimação ac1otivA.
i.utor: Senador Ncl::;on Carneiro.

PMJ!:TO U:I SEI/ADO 119 25/79:

r.1tera o art. 111 do Decreto-lei n 9 73, de
2Lll.l966 e dá outra:; provic!Cncias.
JI.•Jtor: Senador Gabriel lfermet •

.

r-

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

?i";E70 LEI SCI:ADO 119 2ijS/7B:

:is;:.5e sobre apcscnudorh especial

22.03,79

RELATOR

DATA DA

DESrONADO

OISTRIDUIÇ~O

SeNADOR AFON·
SO CAHARGO

22,03,79

22.03.79

StNADOR ALOY·
SIO CIIAVtS,

22.03,79

22,03. 79

ll:NADOR
RAHOS

~ara

DO PARECER

00 RELATOR

DA

OBSERVAÇOE

COMISSAO

Cesarquiv4r!•
p/RQS 2"179

:!1 :.-.-1:oicos, insc..•itos na Ordem dos Husi ..
c~s

C:o Brasil.

f.l'tor: Senador ltA'llll' Tranco.

o::::c.i:o

-

fl9 1511/79 do "'• Presidente do Supre

';':-i~unal rederal :Jllicitando o pronuncii
~:~:'.':O C:o Sc~ac!o :sobre 4 necessária licença-

::''.1

;

=-~ ~ros:H:eu!.r.:ento d(
;:~-::;:esta poJ" Aluído ,\

r!::.· Dinarte de

Xedeiro~

Aç:io Penal Privada,
ves contra o Sena Mariz.

--

Z'?OJ:.,.n LCI Ci!.!'tARA U9 07/a;

:;~ nc. •a redaç4o 1110 11 caput 11 do art. 8"3 da
Cc-nso~.i~ação ·das Leis do Tr·abalho.

AUtor:

~i'Utlldo

SECRJ:TA
Cla,o•,79l

HU~O

22.0~.·;g

Pacheco Chavaa,

I

-

DIÁRIO UO CONGR~:.sso NACIONAI.(Se~b III

1660 Sllb•dall

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA

H?~g2

fi~ I :c~~~ã~lo} 1 a /76 -complo~nentar.
1

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRlDUIÇAO

22.03.79

SENADOR ADI:RO AL JUR~HA.

22.03.79

22.03.79

SENADOR HELV:!_
'aiO NUNES.

22 .03.. 79

SENADOR HELVI
DIO NUNES. -

22.03.79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR
Constitucional
u jurídico,

CONCLUSI\0
DA

OBS:RVACOES

COMlSS~O

APROVADO

(25.04.79)

t-::rescP.r.ta parã~:rafo único ao art, 3LI da
L~i Co~?lc::-.entar n9 11 de 25 de maio de
1S7l, estabelecendo prescrição quinquenal
;:'ra as ir..j)ort:ãncian devida!~ ao FUURURAL
t-:ttor: Senador It"alivio Coelho.

PF!OJ!:TO U:I StltADO 119 JlLI/76:
Lé~itirna a Procuradoria Geral da
~ara requerer, Eerante o Supremo

Contr4rio,

APROVADO
ClB.OLI.79)

Dcsarquivcc:!o
p/RQS 26/79

República
Tribunal F~
l'!eral, a susu.çao de efeiton dac decisões
qnc ~enciona.
,.e..útor: Senador Ot'air Becker

?POJETO LEI

SE~ADO

ll9 55/78:

22.03.79

Dcsa:-quiv4I'!O
?IRQS 22/79

:Jspõe sobre a cleiç4o do Juiz de Paz.
Autor: Senador Itamar Franco,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA
l'P.OJETO LEI SEJIADO 119 31/79:

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

26.03.79

S!:IIADOR IIELV:!_
DIO UUNCS.

26.~3.79

26.03.79

SENADOR NEL•
SON CARNEIRO.

27.03.78

SENADOR L~ZARO DARBOZA

27.03.79

;:'cvog4 o art. 19 da Lei n9 6 339 1 de 19
de julho de 1976, o Decreto-lei n9 1 538,
êe lLI de abril de 1977 e o Ato Complemcn-:ar n9 104, de 26 de )u1.ho de 1976.

CONCLUSJ.O
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA

OSSEF\VAÇeEs

COMISSÃO

;:,'Jtor: Senador Hurr.berto Lucena.

PPOJETO LEI SEIIADO N9 285/78:
Altera a dt:stinGção de TGxa Judiciária, em
!avor da conGtrução do editicio-sede da Or
de~ ~os Advoeedos do Brasil- Seção do D.re

Inconstitucio ..
nal.

APROVADO
(18.04.79)

Occarquiva~o

p/RQS 45/79 •

-

~~.

Autor: Senador Franco Hontoro.

PP,OJE~O

LEI St!IADO ll9 338/78:

!nstitui a correção ~onetiriG nos débitos
c!e o!:lras controtadu pelos ôrr.ãos da ad ~inistração diretG c indirete; da União ,
Esta~os, Distrito Federal e Hunicipioa
,
nã5 ~4~~s 30 diAD apôs o respect-ivo fetura:":".e:rto •
.Autor: Senador t-:urilo Paraho.

26.03.79

Idem RQS LI5/7S

Malndr 197'1

UIÁIUO !lO CO:'IóCIRESSO NACIONAI.(Scçlnlll

í

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRlBUIÇl,Q

0!1 o 03. 7 !l

St!IAr.OR PA!-

1!1.03 o 79

oa.03. 79

SEIIADOR HUR.!_
LO BADARO

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COM!S~!,Q

NO!AEAO E EMENTA

PP.OJtTO Ltl SEI/ADO llf OLI/79:

MU/100 PAREIITE

Siib1do

CONCLUS/,0
DO

CONCLUSÃO

DA

PIIR~CER

DO REL,\TOR

12 IMI

OBSEPVAÇOES

COI.ti~Sl,O

Cont.tltuciond

Al'POVAVJ.

o jurlrHcc.,

(2~••

011,79)

tstcnde aos dopõsitoc judiciaiD em dinhciro, or::!cnado:. por outra:. autoridadeD judicidria~ a eorrc~do ~onctáriJ prevista para
o: ordenado: por juizo: !odorais,
f.utor: Scn<!!;dor Uol!lon Carneiro.

PROJETO LEI SEIIAOO 119 05/79:

VISTA SEllADOR
HELVIDIO t:u..:
!IES,

l9.03.79

Extingue limites de idade Po!lra filiação ao
:r::?s e supri!l:e período de carêncla em faver do trabalhador rural.

( 18, OLt, 79)

Autor: Senador Franco Hontoro.

PROJl:TO LEI SEIIADO tl9 06179:

SENADOR HURILO BAD~RO

09.03.79

l9.03.79

Institui a aposentadoria voluntária d~ rnulhe r segurada do IIIPS~após =25 4nos de
serviço, com proventos proporcionais,
A~.:tor: Sent~dor

Orestes Quérciol.

I

,...DATA DE

NúMERO E EMENTA

?:~::;!O

RECEBIMENTO
NA COMJSSJ.O

U:I S!:::AtO t:9 S0/78:

2G.OJ.79

P:~scerlta par.ie;N!o ao "'rt. IJ9 da Lei n9

6 226, de
},'.!':0:',:

1~

I

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
DO AEI.ATOA

CONCLUSl.O

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

26.03.79

SEIIADORLÁZARO
BARBOZA

de julho de 1975.

Scnt~dor

Cunha

~ima.

I
F?.,;;:TO Ltr SEIIAOO 119 29/79:

26.03.79

SENADOR RAIHUI 26.03.79
00 PARENTE.

26.03. 79

SENADOR JO~O
BOSCO.

,",sse,t;ura ai er.:pree;ac!o que, após completar
o te::-.?o para aposentadoria, continuar em
~ti-:iC:ac!e ,o paz:a;:-.cnto de pecúlio corre:; ..
~~:;:e:r:~ 4 :;~~a Ca.:. contr!ibuições pagas
.::.;:s o cu:::?rl::-.ento Co prazo.
k.:-:or: Senador Franco Montoro

·?:~J:::ro L!:I S!::IACO 1/9 30/79:

::.:.;:õe :;cbre a erioridadc a. ser

concedi~a.

26.03.79

;:~lo:

Caixa Eccno~ica federal, no !ino.ncil!.t!e u."'LidaCa h<lh'itacional aos qua ~4 ja::-. tiC:o sua ::-.oradia dc:~apropriada o dotar
::-.~:la outra:s providênciols.
-

~01:-:~o

r.uter: Senoldor Oresteo Quúrcia,

I

Dilicência
junto ao Hi nistério do
Trabdaho.

APROVADO
(25.0 •• 79)

I)!,\ Hill IJ() CONGHt:ssn N.KlONAI. !S..•çMull)

DATA DE
RECEEltMENTO
NA COMISSf,Q

NOMERO E EMENTA

PRDJI:TO LCI SI:AJIDO ll9 101178-Complcmcnt.ar.

12.05,70

RELATOR

DATA t:JA

DESIGNADO

DISTRIOUIÇAO

S&I</,DOR rH:L-

19,0:1,79

SENADOR LU·

19.03.79

vroro rwrrr.s

CONCLUSAO
DO PARI::CEA
DO nELATOn

CONCLUSAO

DA

ODSERVAÇOES

COMI~S.\0

Redintribuido

Exclui das inelceibilidades on ca~on de
si~~leo denúncia, modificando a alínea
''li" C:o ir.eiso I 1 do art, 19 da Lei Corn?le::-.entar n? OS, de 29,4.1970,
Autor: Senador franco Hpntoro.

PROJI:TO LEI SENADO U9 128/78-Complemcnt.ar.

19.05.78

TE CHAVI:S

Ccterr.~ina

que o pagamento do PIS c PA~t:P
seja e!etuado atravén de chequea bancarias.
AutorR Senador Vaceoncclos Torres.

PROJt:TO LEI SI:liADO U9 153/78-Complemcntar.

31.05.78

SE!lADOR LEITE CHAVES

Tromi tllção con APROVADO.
(25.0 •• 79)
)unt,'\ com oii
PLS N91i 153 1
159,252 ,JJO 1 dc
1978 e 50179Complcmentarea

RedistribuidQ

Rcdiotribuido

19.03.79

?er~ite aos ansalariadoo a utilização do
P:SIP.t.SE:P para o oi:l:;tcio de cur:oo ::;uper!or feito pelo próprio intcrensado ou
~or seus dependentes.

Autor: Senador rranco Nontoro.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

2a.aJ, 79

Pr,OJETO LEI C'.I1ARA 11~ 12 5/7 B:
CJ:~!õDAS

:19S l e l-PLt:ll/\RIO)
!:!.::;:!3"oe sobre rcquini!i:io de aervido~s pÚ ..
tliccs da ad~inistraçao dircta e autarquica :ela Justiça tlcitoral e dd outrar. pro-

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

SEIIADOR MURI·
LO DADAR0

29.03.79

vi~Cncias,

Autor: Poder I:xceutivo.

28.03.79

SENADOR atHIR
PINTO.

29.03.79

SENADOR HEL•
V!D!O NUNES

29.03.79

J.~scgura

a livre ne.cochc;ão coletiva entre
entidades sindicais de emprcaadorcs c
de
el:'.preear!os c revoca di::lposiçao da CLT.
A>ttor: Senador Orostes Quércia.

PPOJETD LEI SENADO 119 42/79:

28.03 •.79

Dls~õe sobre " obricatoriedade de aa emproe-

com o FGTS,pa ..

A'ltor; Senador Nelaon Carneiro.

-

CONCLUSAO
OA
COMISSI.O

on trdrio ao i APROVADO
em "b" da cm~~ (25.0 •• 79)
a n9 lt aprov
.~o eme!!da n9
;
prov<"lao ,em
arte 1 l.tem a d
rnenda n9 1-;'co
ubemenda .n9
•CCJ.

P~OJETO LEI SEIIADO N9 41179:

s~s co~~rovarern ro~ularidade
r~ os fins que especifica.

CONCLUSA.O
DO PARECER
00 RELATOR

Injur!dieo.
Votam venci ..
dos Sen ,Nelson Carneiro 1
Tancrcdo Ne ..
ven e franco
Nontoro.

APROVADO.

(25.0 •• 79)

OSSERVAÇOES

UIÁIIICJ 110 CCJ~GRt~...S() ~ACIO~AI. ISc-çliuiiJ

\hluill' 1'17'J

NO~U:Ao

DATA DE
AECEOIMENTO
NA COMISS/,0

E EMENTA

r r.:.:;::7o L!: I c!-:.'.ARA 1/9 &3/77

1S.OB.77

REt.ATOA

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIOUIC/..0

SE!lAMR Ll:zARO BARBOSA

CONCt.US.\0
CO ?ARECEA
DO REt.ATOA

CONCt.USAO

DA

P.edi:ltribuido

19.03,79

.'!STA AC .:..or.•
,7\p l.EJ:E ::r.;,.

di!:?cdtivo o o Decreto-lei n9
rcdaçlio
9:.! 1 ~e 1.10,l~G'1, que "al tcra
~= dr':. 55 ~. Lei n9 4 na, de l4.7.19GS 1
'!::':.::!:<:·!'!C~ c:it.::t~lccc norm.,::: de procc:::>o
:::.:::-'!· al!c:-:.,ç.!o !iduciâria e dd outr.J.s
r.-::l"'l!::;"!nt.:~

OBSERVAÇ~ES

COMISSAO

•

···r

•Loi •

(2~.04,7;)

;:-:.·.·~O::ê:-:cia::.

i-:;':'':':':

!;·~pu-:ao:!o

Joaquim l!cvil.Ícqua.

?:-:=
•;:-a '-:-rI'.'1f'"tÃ
A?.i1\?
(: ·::::7:-:'f~:
1

•

81177:

•

.

29,08,78

SENADOR JDSC
SARNEY

19,03,79

Rcdi:;triWic!o

2l.99. 77

SENADOR NELSOll CARNEIRO,

19,03,79

Redi:;tribuic!o

.t.-::'i!:d
Ttt.ta.cJ:s ou
sua .!i cubsidi.irills
licta:> tele!.:-:cu::-.tência de elaborar
,'
.c:~ .. cas.

•

A'.:~cr:

D~jlutado

Israel oh:; !lovae.!i.

??:J!:'i'O L! I Cf..~AP.A 1/9 83/77:
r.::-'!::::o:;,ta ~CNP.rá!o:; aos arts. 39 e 99 e
a: -:-::-a a re~.::.t;é:o <!o a.rt, lO da Lei
n9
51:~, c!e 1'3,12.?11 1 .di:::tJondo :::obre limit,!
'j!:::l c!.: o;: ir.~cni:"t;ÕC!>. por Cano:. jlC!::ioao:::
e ~!':"!riai:, eo~cr~c::: pelo!: :::er.uro: pe:s:.!~: e ~~~eri~i:, eotcrto::: pelo::: :::er.u-.
:!'! ;c:::::c:-.:a!Ji lic!.!c!c civil do:> proprle
~~~ os c!o: V.-.::7e:.:lo: ~uto::-.otorc:: c!c via ter:-e:; :''!!:,
;..,;-: . ~P.;:\!';3c!O rra!'lci:::co 1-:r:.il r.J.l.

.

NOMEAO E EMENTA

I

DATA OE
RECEBIMENTO
NA CO.'oiiiSShO

OfiCIO l/9 62l•P(d) de 21,8,62 do Preoiden· OS,Oli,71
l~olnd. Ser,urança 6 Sll, de S.Ptlul p,
juleac!o eo 21,8,61 (inconst. re:::oluçÕe:> do

te Co STr,

.

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

OlSTRIBUlÇI.O

StN,11.DOR tn:t,, ..
SOl/ CfiR:IE:IRO

l9,03,?!!

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

CO~.\ISS.!-0

E::-. c!il!.fê:-:o:::!.a
Voltou er, 2?06. ?7.

!/:.A).

Rec!.istribuic:!o

OriC!O nsn 119 03!75 CNII" 33/1ij·P/11C) do
Presidente do STF, Represcntac;~o nQ 902,
E!õtado de S.Paulo,incontit. do.1 Lei n9 ••
lO 398, de 23,ij,l971, do.1quele E:;ttldo.

06,03.75

SEtlADOR ~ZARO BARBOSA.

19,03.79

Redistribuído
VISTA AO s.::::;..
DOR fRA!/CO!-:01/TORO,
(25,Qij,?9)

COI/SULTA•OFIC!O SM/151 de 27.04. 7ó do Er•sidcnte do Scr:ado redernl consultando a
CCJ f:obre a orientllç:io ., tier t2m~tdl1 com ~
:'l!rCncia 4 Proj)o::ta de Emenda a Const'itui.
'i~0 1 Cc autori::. do ~cj:lut.Jclo Jorr,~ ~aulo,
que ".lltt!ra ., rcdaÇ•lO do p11rar,. un.:.c':> do
art. 152 da Con:::dtuic;3o fcdcr.ll."

07,05,76

SE~ADOR H~LV~

19.03,79

Redifltribuic!o

DIO 1/U.'J!:S

-

--

IIIÁRIO I lO Cll:'IOGII[SSO

[

... POJETO L&I SI:!IADO 119 Jô/79:

~ena dor

:O.hln11c

CONCLUSAO
DA

28.03.79

Constitucio ..
nal e juri'd.!_
co,

APROVADO
(25,0 •• 79)

REcATOR

CATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇ~O

CONCt.USAO
DO PARECER
00 RELATOR

DATA DA
D!STRIOUIÇ/,Q

:? B. O3. 79

SC:II\DOR NURI~
LO ll/1D/1Rtf,

20.03.7'.1

28.03.79

SEIIAOOR JOM
BOSCO

28,03,79

28,03.79

S:NADOR RAI•
MUNDO PARENTE

1'1~ 11

--------·----- ---- ·--------·-----·
CONCLUS.".o
DO Pi\RECErl
DO REL1\TOn

RCLATOA

::.tc:!"'ICC o :lcr,uro de acidente do trab.:~lhc,
, d ca:-o~o ~o r::rs 1 a.o crr.prcr.<1do domé:ltico 1
~o~i~lcen~o a Lei n9 6 3~7, do 19 de outu
~:-o c:e 197G 1 que dispQc cobre a matéri~:~ õ
c:.i outra!> providências·.
'
.~.utor:

111

DESIGNADO

DATA DE
RECE!liMENTO
NA COMISS.\0

NúMERO E EMENTA

~ACIO,..,r\1, (!'wç~o

OOSERVAÇOES

C0~.1iSSAO

Ore:ae·::J Quê' rei.,,

FROJCTO U:I SEI/ADO 1/9 37/79:
:ispõe sobre li Pl'Orrozação de prazo para
~Ca~~!i~aÇ~O de reei::Jtro de jornaliDta
profissional, naG condições do art. 10
c!'o I:ccrc:to .. lei n9 972 1 de 17.10.1969,
;utor: Senador Jlelson Carneiro

PROJETO U:I SEIIAOO N9 038/79:
?evoza oa Decretos .. leis 228, de 28.03.1967
e ~77 de 26,02,1969,
Autor: Senador Henrique Santillo

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

?~OJnO

27.03,'/9

U:I SE:!IADO N9 3"179:

tispõe ~obre o processo de fiscalização
p~la Câ~ar~ dos Deput.::.do::J e pelo Sen.::.do
!~~crll.l; dos .::.tos do Poder txccutivo e
Cf ~a 4-~inistr.::.~ão indireta.
A!ltO':":

Scn~dor ~auro

O;'ICIO "S" J~9 02/79 do Sr. Prefeito do Ma
C!: S, PAULO, colicit.::.ndo autoriza
ção ~o Sena~o Federal, p.::.ra contratar em=
rréstir..o externo no vdor de US$50 milhõca
c~= a zarantia da União, destinado· a auxi ..
liar·o fino.nciar..cnto do Projeto de Reur ..
~eni:açdo ~as ~rea~ Adjll.ccntes ã Linha Lec
";Õ!:/C!es-:c do l~etropolitano da S, P.::.ulo
RESOLUÇ~O

27,03.79

SENADOR HELV!
PIO NUNES;

28,03,79

SENADOR ADER•
BAL JUREMA

28,03,79

Benevidcs.

::rcr?IO

(?ROJ.TO

SEllAOOR ALOY•
SIO CHAV>:S.

DA

COMISS~O

28,03,79

Dl: FINANÇAS)

FP.O.r.::TO U:I SEIIADO 119 35/79:

28.03,79

F.evoga o .::.rt. 52 e da eonsolidação das. Leis
~? TrabAlho, aprovada' r·•llo Decrcto .. lci
n9
S ~S2, de: l de ~aio do l9ij3,
A:ltor:

~enador

CONCt.L:SAO
OA
COMISS.\0

Paulo Brossard,

I

Conotitueional
c jur:t'dico,cot.l
emcn.da n9 l .. cc

APROVADO
(2S,Oif,79)

osscnv,;;es::;

c":;:";:;'"::''~I~'":.;'------------------~IIIÁKUJ 1>0 CONGitf:S!-10 !'-o'ACIO~'AI.(,'WçiloiiJ

r.:U~lEAO

E Et.1ENTA

DATA OE

RECEOIMENTO

NA COMI~5AO

~r~·!~2~x:;r:zilt6âL~~odaor~3 Rt!d~er§86~Si. !:~~õ-

RELATOR

DATA DA

DESIGI-3ADO

OISTA!OU!Çl,Q

."'ábado Jl

CONCLU5;..Q
DO P/1RECER

CONCLUSI..O

DO RElATOR

COtAiSSAO

DA

IM.~

O!l~EnVAÇGE~

lli .09. 71i

Sl:llADr>R fRN~:
CD 110tiTOR0 -

l9.0J.H

Redi:tt:ribuiC:o

19.09.78

SENAl)OR NELCARNEIRO

19.03.79

RediGtribuido

l3.l0.78

SENADOR L1.ZA·• 111':03;,.19
RO BARBOZA

;::::::-:~ C? l~in,fll::~nda, pilr.l que ~cja auto:-!.:!:!a ~ Prcf. !~un. d!! Porto /\lcr.rc (RS) a
C':\ C:-$ 2'3J,79J.OOC,oo o mÓntantC! de

e:~·J~:>

5~a ~lvi~a con~olidada.

?é,Jl:TO IUSO[.UÇhO DA C011lS-tCOIIOMIA.

F?.OJWO LEI SEI/ADO 1/9 136176:
( i::~:~OA ll9 1 DE: PLEII~R!O)

f.l tcra a Lei n9 4 886' do 9,12.196S 1 que
rez:•Jh o10 atividade5 dPG reprccentantea
cc:::'!rcieis autónomos e dÁ outras provi f!;ncias.

J.::JtO:o: Senador Lourival Batista,

P?.~.n:ro
c:::JZ:::~A

~isrõe:

Lti SEI/ADO 119 104/77:
1 PE PLEJ:&R!Oj

1:9

$obre a doação de terras aos ex-comda n:a.

t~~entes

Auto:-: Senador Vasconcelos Torres.

onstitucionAl APROVADO.
jurídica.
<25
79 l
Votam c/rcs.tri
,õcs os Sen.
felvidio !lunes
Franco Monto
.en.Hurilo Bada õ
/restricões di
ir:iC:a:; 4s prop
:içõ~~ merar:>ent •

.o•.

Redi:s'tribuido

'""n•l '""v"

NOMERD E EMENTA
FP.OJETO U:I StiiADO 119 Jl/79:

DATA DE

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

AELAiOR
DESIGNADO

DATA DA

DISTRIBUIÇAO

26.03,79

SEIIADOR HtLV!
DIO IIUIIES.

26.03.79

26.03.79

SENADOR NELSOl/ CAR.~EIRO,

21 .oJ .n

SENADOR L~ZARO UARBOZA

27.03. 79.

CONCLUSAO

DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA

coMrss:.o

OBSERVACOES

~eYOf!'4 o art, 19 da Lei n9 6 339 1 de 19
C:e julho de 1976, o Decreto-lei n9 1 538 1
~e 1~ de abril de: 1977 e o Ato Complemcn•
\4:0 n9 104 1 de 26 de julho de 1976.

Autor: Senador HLirr.be:rto Lucena.,

PPOJi:TO Lti SEIIADO 119 285178:

Oesar<;uiva~o

p/RQS 45/79

Altera a destinação de Taxa Judici4ria, am
~~vor da conntruç~o do edi!icio•nodo da Dr
l!e~ f!os AdvO(!ados do Brat~il• Scção do D.F!
C:c:-al.
.autor; Senador Franco Hontoro,

P~OJETO

LEI SE!IADO 119 338/78:

Institui a cerração monetÁria nom dâbitos
f!a o~~as eontratadas pcloa ôre4os da ad •
~i~is~raç~o direta c indircta, da UniÃo 1
I:sta~os, Distrito fcc!erd e Hunic:ipios
1
nã5 PA&AS 30 dias a~ôs o rcapccrivo fatu~
:-a:::ento,
F.u":cr: Sen4dor t:urilo Paraiao.

26.03. 79

onstitucional
juri'diao.

APROVADO
<25
79l

.o•.

Ide:~

RQS ij6/7

UI MI/o no ro~cau:sso ;t~;M'Jo;ro.;,,,, IS\·~~~~ 111

NúMERO E EMENTA

Ph~JZ:!O I.CI !:ti/.A.DO /19 26179:

DATA DE
AECEOIMENTO
NA COMISSAO

n ,(ln. 79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIOUIÇAO

~I:riADOR

IIUCO

M

1\111indt•I 1J7~

CONCLUSAO

00 PARECE:.R
DO m;:LATOA

CONCLUSÃO

DA

OOSERV.,ÇOi:S

COMISS,\0

2~.03,79

RAI10S
t.~r'!t;centa
êA~~o ~~s

parclcNfo ao urt. 517 da Con:1oliLeis do Trabalho.

.t.utor: Senador Orestes Quércia,

..
PROJETO LEI SEIIADO N9 4 6/7 4 :

22.03.79.

:~ nQva redação ã letra b do !'tem II do
a:-t. 59 da Lei n'i' 5 890, de 1!.6.73,
11

SENADOR NELSON CARNEIRO.

23.03.79

SENADOR ADER·
ll\L JUREHA

23.03.79

~sarquivado

p/RQS 29179.

11

nutvr: Senador José Lindoso,

?rOJI:'l'O Lti SE/1AOO tl'f 268/76:

23.03. 79

:~srõe

scbrc a conta&em recíproca de tempo
C<l serviço urbano e rural para efeito de !!.
~~!:cntaCoria.

,tnto:-: Senador tlclson Carneiro.

Inconstitucio. APROVADO
(25.0~.79)
nal.
Votam vencidos
Sen .Lázaro Bar
I oza c Cunha Li
1 tl. Sem voto o
'cn .tlelson Car1 eiro.

Rcdi!itribuido

I

'--

---------------------,--------------~----T-----~-------r----~
DATA DE
RELATOR
DATA DA
CONCLUSAO
CONCLUSAO
NúMERO E EMENTA
AECEBJMENiO
OBSEAVACOES
DO PARF.CER
DA
DESIGNADO
01STRIBU1ÇAO
NA COMISSÃO
DO RELATOR
COMISSAO
•:-T "J.:"f.!).j ••o lrr/76•
01

:::~·r-o

( .t:;:E':inAS'-:~95 i' U 2·~·

PL Ef;~RIÜ)

:13.03.79

SEIIAOOR ALMIR

Pil/TO.

02.0,.70

=~~c~~~~~
.-!'ni~o

a ~cviã~ tri~c~tral do salárioM
e dá outr.JS providências.

Constitucionyl,
c jur.Ídicas,
Contrário à e
monda n9 1 efavorável à de

APROVADO

n9 2 •

.e.utor: Senador Xarcos Freire.

?;');;:-;o U:I

SI:~IADO

11+9

~11179:

29.03,79

Sl:NADOR ADCROAL JUREHA

02,0~.79

.~.ssc;;·~:a

ao trabalhador o r~ríodo racul2r
ainda quando afast4dO ~m·razao
:'!~ adCcnt~ t:o t:oab4lho, alterando c art,
1~ 3 c! a CLT.
~~ :~r1as,

;,'Jtc:-: Sc:;ador Orestes Quêreia.

1--------------------··-----l-------ll-----l-------l-------1---~
29,03.79
::=.::;;:::-o u:::r st::t.::.o 1:? ~S/7!1:
Sl:llADOR HELVI
02, O~, 79
,\,:rccccnta e modifica 4 rcclação de disposida Lei n? 5 107, de 13,09.1966 (FGTS)

~ivos

.!...:ter:

Sencldor llcl:lon Carneiro.

DIO 1/Ulll:S

-

IJIÁHIO llO CU:"jC;HESSO SACIO~AI.ISttAniiJ

----------------------~----~------~----~-------.------~-------,
DATA DE
CONCLUS.".O
CO~CLUSl.O
RELATOR
DATA DA
Nú~.IEAO E C:MENTA
OBSEAVAÇOES
DA
AECEOIMWTO
DO PARECER
OISTRIOUIÇhO
OESIONAOO
COMISSAO
fJA COMIS5110
00 RELATOR
?:;~J:~::J

U:I St:::A::O 11? 4C./79:

SEI/ADOR MO/,r.YR PALL.A

u 2.04,79

30,03,79

St:llADOR HELVIDIO NUNES,

02,04,79

30,03,79

SI:UADOR NELSOI/
CARNEIRO

02 ,O ti, 79

2!1.03.79

1 !:i S?Õe c: obre o c:al.lrio•r:~Ínimo prot'is!iional
tú ~dvogadoa em re1!ima de rcla~ão da em •

;net;o.

A·Jtor: 5cnador franco Montoro.

PR~..'ETO Lt:I

SEJ1ADO :19 12/75:

:~o:!i!ica a. c::>trutura e o funcionamento do
Cc:':selho de Pefesa dos Direitos da: P.ensoa
Ht.:~ant~, c:ric'lCo pela L.ci n? 11 319, de 16
C:e ::-.nrço de 1%4 1 e modificado pela Lei
n? 5 763, de 1~ ,12. 71.

1-.uto:-: Senador rr.1nco Montare.

p~c.;!:';O

LEI SIJ/A!JD fl? 172/74:

Conotitucion41
a jurídico.

APROVAOO
(18,04.79)

1-:Jtc:-iza o Pruddcntc doJ RepÚblica a 1oteolr
e C:c.:&r os terrenos dos aelomerado:; de pala
fitas, que intcr.ram a "reeião do:; alar.ados"'
nd cidade da Salv4dOr - Ba,
Autor: Senador Heitor Dian

NúMERO E EMENTA

PROJETO LCI SENADO t:9 280/77:

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

AELATOn

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUJÇAO

30.03.77

SENADOR MURILO DADARG

02.04,79

02,04. 79

SENADOR ALOYSIO CHAVES

02.04.79

ol.o4, 79

SENADOR CUNHA
LIMA

01!,04. 79

Institui o voto Distrital e dá outras
providênciaG.
Autor: Senador José Sarney.

PP:OJETO LEI Sti/AOO

~~~

47/79-Comp1cmentar

Altera a Lei Complementar n9 25, de 02

de julho de 1975, p'dra permitir o paea

rr.ento da verba de reprcnontac;~o aos p~
siduntcs das Cãmara5 Municipais.

Autor: Senddor franco Hontpro·;

PROJETO CEI SI:NADO N9 48/79:
Acren~::ent<" par.lgN.fo único ao art. 29 do

Pccret n9 2q,lSO, de 20.04,1934.
Autor: Senador LÃ:.1ro Barbo:a

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REI.ATOA

CONCLUSAO
QA
COMISSAO

ODSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRF..."iSO NACIONAL(Stçio 11)

NúMERO E EMENTA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

m:LATOR

DATA DA

OESIGNf\DO

DISTRIBUIÇI\0

l\hll)dtl'17'1

CONCLUSAO

00 PARECER

CONCLUSI\0

DA

00 RELATOR

COMIS5AO

Constitucional
e jurÍdico.

APROVADO
(10.04,79)

OOSERVAÇOES

':>!:NADO R TANCRC 011,011, 7!1

c:Jc:ro 11 S" ~:'P o·~/7!1 do Sr. Prc~idcntc do
:u pr~~o 'l'ribunul fcdcrttl 1 Recurso ExtNcrdinár-io n9 81.192-3 1 .Eotado Esplri to

oo nr:vts.

-

:a.nto, lnconotltucionalidade doo artlr,o::;
llt 1 e 21!3 do CÓdigo Tribut~rio do Mun1ci
jl!.o de Vila Valha (Lei 1 31!2, de 1.970)~o1quele Estado,

)ENADOR N EL10N CARNEIRO

PROJETO RESOLUÇÃO U9 114/79:

04.04,19

Al. te:-a a redac~o do .:~rtieo 164, paránra
!os J.9 c 29, i"tem 2, do Regimento Intef
no- do Senado Federal,
~,u.to'l":

Senador Murilo Badaró,

PR.OJETO LEI SEI/ADO N9 54/62:

04.04.79

tá nova redação aos artigos 358 e 1605
do CÓdigo Civil,

SENADOR CUNHA
"IHA

04.04.79

Au-,;or-: Senador Afranio Lage.

NúMERO E EMENTA

1::-~t Cf,Çl.O !/'? 01+/7~ do Sr. Senador Itamar
r:-ar.co.,. indicando, nos termos do .:~rt.2117
~c- p.e~i.::o.cnto Interno, .:1 Comi::Hlâo de Cons
t:...tu.:!.r.ão e Ju::otiça proceder eotudo!l
nõ
se :,t :ido do:: cs'clarocer ::;c pode o Governa~~~ Co D.Fec!eral ocr convocado para preo
uj,.~ <Jsclarecir.,'!ntos sobre a :.u.:~ adminis:'
t:-~ç:io ao Plenário do Seno:~ do Federal:,ou,
s~ f~r o ca~o, formular a correopondente
irc~~Gi.ç:lo lcei:JloltiwJ.

PP""n:ITO I..EI SEI/ADO N1 153/77:

DATA O~
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

R~LATOA

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

04,04.79

SE!IADOR JOÃO

00.04,79

01.04,79

SCNADOR CUNHA
LIMA

04 ,04 .• 79

04.04,89

SEtiAtlOR HELV.!,
DIO NUNCS.

04.04.79

aosco..

P:-ol.!JC a capta.ç.io antecipada de poupcmça

iD"~uJ.ar 1
l~çdo dfl

~t.=~lquer

r..edia.ntc promcoca de contra.prca
bens, dir-eitos ou serviços
de"
natureza,

A-=oto ~: Se na dor Milton Cabral.

1F.OJ'l:TO I..I:I SE!IADO t/9 JOl/78:
ri..~~ ;ic
~~ea.oG

;~:lo:~
r~:s <1

oobre

~ conccss~o

de anistia aoo c!,

que sofreram sanções determinadas
A'I'DS Inotitucionaio e Complementa-

d4 outrao providônciao.

/,UtPr: Senadot-·Oroctec QuU'rcia.,

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

COMISSAO

OOSERVAÇOES

DIÁRJO DO CONGRES.o<;O NACIONAL(Scdo III

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

04o04o79

SttlADDR ALOYSIC CnAVtS.

Ollo011o79

0''0 oa. o79

StNADOR MURI·
Lo SACAM.

Oli ,O li o79

04 .Oil o79

SEIIADOR ADER·
!AL JURtiiA

011,04,79

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E 'EMENTA

PP:'JI:TO Ll:I SE:lACO 119 335178:
Altera a redaçdo do diGpo:Jitivos da Lei :l?
4 737, ~o 15 ljie julho de 1965, que in::;ti ..
tuiu o Códi~o Eleito~~tlo
Autor:

Sen~tdor

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

013SERVAÇOES

Oreatea Quércia.

?F.0JETO L!:! SE:lACO :19 06/79:
In~titui a apo::~cntadoria voluntárin da mulhe:- seeurada do I:lPS após 25 anos de aer•1!-;o, com j'lroventc:o proporcionai!!,
. ?P":JE:TO LJ:I SJ:!lADO 119 08/79:
t'is~ÕC! sobre a conces:oão do abono de perml'l
. nência C! I:', !lervir,o d::; mulheres ce~urada::; dÕ
I!:?S a partir de 25 ~nos de atividade ,danC: o nova redação n.o ~ li 9 do art. 10 da Lei
n'il s 890, C:e 08.0ii.l'l73o
/-.~<:ore:;: Senao1ores ~:ec:;es }t!ércia e
:~::s.~GI:M

119 27179: do Sr. Prer.idcnte da Rea aprovação do Senado
reO::eral, propo:aa do Min. fazenda, para que
seja autorizad4 li Prefeitura ~unicipal
de
Ca:::açari CBA) a elevar o montante de
aua
~ívida con~olidada c~ Cr$ 63.800.000,oo.

~Ú~l!ca, aubmetendo

P..nc xados pelo
P.QS 70/79•

Conatitucional
e jurídico.
Votam com res
trições Sen.
franco Hontor<
e vencido Sen.
Nelson C4rnei

APRoVADO
Clo.o•.79l

CPP.oJE!D RtSOLUÇÃO DA CDMISS~o Dt ECDIIDNIA)

!l9 39/79 do Sr. PreSidente da P.e.~g
blica, submetendo à aprovação do Senado ra ..
C:e ral, propo:ota do Hinistro da fazenda • pa:-a que seja a)Jtorizada a Prefeitura Municipal' de Ca~'o Xourão (PR) a elevar o montan•
te de sua d!vida consolidada em •••o•••••••
Cr~ 139.083.153,30,
~;z;::SAGEH

CP?')Jt'l'O

Fl:SOLU~liO

RELATOR

DATA DA

DESIGN.o\00

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 REI.ATOR

StiiADOR LEI•
Tt CHAVES.

o ... o ... 79

onstitucional

04.04,79

SENADoR LtiTt CHAVES.

011.04 .. 79

onstitueional
jurídico.

APROVADO
(2s.o•.79l

04o04.79

StNADDR Lti•
!E CHAVES.

04o04,79

onstitucional

APROVADO
<2s.o•.79l

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISS.A.O

Nt:IMERO E"EMENTA

04

.o". 79

jurídico.

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

APROVADO
(2S.o•·. 79)

DA COMISSJI:O tCOliOMIA)

~19 41179 do Sr. Presidente da Rcà a~rovaçã:o do Senado
!'c.:!eral, tJNpOSta c!O l~inistro dll fa:enda 1
~ara que ·::cja autorizada a Prefeitura Mur.ici~al ~e ~ondrina (PR) a elevar o mon t1~te de aua dlvida eon~olidada em ••••••
=rt 191.229,9e7,70,

I:Z!lSACE!·:

p·j~lica, autl~etenc!o

( P?"JJETO RI:~OLUÇ7.0 PA COr.I~SXO ECONOMIA).

!O::!:SAGI::-1
pÚblica,
!'e-!cral,
il~ra que

!/'? 4?/79 do :ir. Pretoidente da Re ..
subm~tendo :; aprovaçÃo do Sona;jo
pro;.ostll rlo Ministro da razooda
seja a•Jtoriz4da a Prefeitura Mu
nici~al de ~arinr.ã (PR) 11 elevar o montan
te de sua dÍvida consolid4da cm o••••••o•
Cr$ 129.668,033,30.

CP?OJETD RtSOLUÇM DA CDMISS~D tCONOMIAl

-

jur!dioo.

OBSERVAÇOES

1

lá7U Sli='':::"'::."::'-----------------_:l~li::_Á::III::;O:_:I::li::_IC~I::"::_'G::_,H::I:::·:S:::'S:,:Oc_N:::A::_C,::II.::".::'A:,:I,::·<::Sr::<::''::"::"------------·-------"-'-'"-"-':..'''.:..''
DATA DE
RECEOIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E E:I.1CNTA

::-: 111/?3 r!o Sr. P!'<!•ddf!ntf! d.1 FeptÍ
! i '='·1. !:ubr-~to:tdo il <1prov.1ç~o do Senrtdo :e=
~:, ?Mj11J!:tl1 1o Min,f,1~on1u, par.1 'lU'! oej.1
u<:o:-i::-1da il Pl"'Jfeiturll Municip.ll dn Pinda;nh;m;:ilba CSP) a elcv.1r o mont.Jnte de oue
tvid,, conoolidndil 01'1 CrHIIQ,S32.600,00,

::·:s.r.rc!~

011,011.79

RELATOR

DATA DA

OESIONADO

DISTAIDUIÇAO

;,r.UADOR RAI1tlfln0 PAREt/TI::,

011,011. 7')

SENADOR LEI·

OI.J. Ql.j. 79

CONCLUSAO

oo

COtlCLUSAO

OOSE:RVAÇOES

DA

rt~m:ccn

DO RELATOR

COt.11SSA0

Conntitucional
e jur!dico.
Vota vencido
Se~ .Nelz:;on Car
nclro.

APROVADO,
(18.04,79)

(;'":QJETO Rf.SOLUÇ]\0 DA COMTSSJ!.O Y::COIIOMTA)

??':t.J!::TO L;:I SI: ti ADO

'''

50/?9: Complemcnt.1r-

Oli oOI.J. 79

TE CHAVES,

!nt:-oduz: ill terações na Lei Complomont"'r n?
2S ~ de 11,09.1975, qua unificou o Procr.:~rna
dr! Inter.ração Social CPIS) e: o Procr<~ma do
Fc:-~aç::io do Patrimõnio do Servidor Público
(:l_~SEP),

t.u':or: Sen11dor f/elson c.,rneiro.

04 .O li, 79

P!''JJ;:To LEI SC!lADO NO 119/79:

SENADOR HEL-

011,04.79

VIDID NUNES,

Eleva o valor da ir.1portânc..ia a ser dcposi':~'.!a 01:1 favor do er.1prer.ado, quando rescin~i~o seu contrato sem justa cauDa, altP.ran
Co o art, 69 da Lei TGTS- 5 107, de 13 .o9:
66.
Autor: Senador Orestes Quéreid.

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

?!''JJ!:TO LEI SE:Ili\00 fl? 51/79:

04 .Oli, 79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

SENADOR TAN·
CREDO NEVES,

04 .O li. 79

!ntr-odu;: alteraçÕes na CLT, no TÍtulo Rcfc!"'~nte à orr.anizaç~o llindical, para o fim de
c:o::-?atibilizar cs seus dispositivoa com oD
?~ceitas constitucionais do libndadc
de
as:::ociaçiio ;>T'Ofissional c de convic~ão
li~iosa, políticil ou filosófica.

,...

/~utor:

Oli.04,79

SENADOR ADER·
BAL JUREMA.

04,0li,79

04.04. 79

SENADOR ALMIR
PINTO.

Oli.04.79

Autor: Senador Henrique Santillo

Ac:rez:;centa c altera diopoaitivo da Lei n9
6 179, de ll.l2.1971.J, qua instituiu amparo previdendãr.to P<lra oz:; maiorea de 70 ~
nos o P<lN. oo inválidoz:;,
Autor: Senador tlolson Cdrnciro

DA

COMISSAO

Conz:;tituoion.ll APROVADO.
c jur!dico. r a- (2S,Oo,79)
vorável mCri to
Votam p/const,
e jurid. os Se
Hclvidio tlunes
c Hurilo Bado;s~ ;
p/const, jurid
contra mCri to

.-

~~~·HOdC)I!: Do~ ~n'

Altera a Lei nf 4 319, de 16 de mar~o de
1964, que cri4 o ConGclho de Defesa
doo
Cireitos da Poz:;soa Humana.

P?'JJETO LEI SEf!ADO !19 53179:

CONCLUSAO

..

Senador Pedro Simon.

P?OJETO LEI SEtlADO N9 052179:

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

Raimundo Poren

OBSERVAÇOES

IIIÁNIO 110 COSCiiH:SSO SACIOSAI. (.'\r~àu IIJ

NúMERO E EMEIHA

fl?'l,Ji.TO LJ:I

S!:~/1\~0

!!9 Sll/79 :

DATA DE
RECEOIME/JTO
NA COMISSAO

n::L/1TOf1

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇ/,Q

04,011,79

SENADOR MURILO BADAR~

05.011.79

05.04,79

SCUADOR JOI\0
BOSCO,

05,(14,79

05.04.79

SWADOR TAU•
cru: DO !leVES o

OS.04, 79

!'IIÍbldU U

CONCLUSAO
DO PARECEn
DO RELATOR

COrlCLUSAD

OOSERVAÇOES

DA

COMISSAO

t·,l tera rliajlod tive ria Lei n? G !i20 1 de 17
~<: dt!i:Ç!l':',bro di! 19 7 6 1 que dcfin~ o:J crim~n
c r; r. tra .. .:~ S(q:urant;ct !/acional, cntabalccc .:1
DlDtcr.iltica ~ara o nau proccano c julr,a ::-ente,
/·.utor: S'!nador Orontcn Quércia.

FP'JJETO Lei S!:!IADO 1/? 55/79:
Conccc!o .1ninti<1 a C'flprar;.1doo rer,idoo pela
c:..r dinpcnondoa com fundamento no Ato InG
titucional do 196ll,
Autor: Senador franco Montare.

P?'JJETO LEI SE:IADO N9 56/79 -Corr.plcmentrtr,
C!"ia a Ber.ião Metropolit.Jna de Goiãnia-GO
forma do art. 1'" da Con!itituição fod~
:-al.

ca

Autor: Sen.,dor Henrique Santillo.

I

NúMERO E EMENTA

PPOJtTO LEI SttiADO fl9 57179:

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUI CAD

06,04.79

SENADOR CUNHA
LIHA

09,04,79

06.04.79

SENADOR RAIMUNDO PARI:NTE

o9 ,oq. 79

06.0li.79

SENADOR HURI·
LO BADAR~ o

09.0li.79

J:ispõe GObre a obrigatoriedade de aa .. ~>ocied<!!des de economia mista e empresas publicas
manterem o controle das rcopactivas subsi diárias naa condições que especifica.
Autor: Senador Henrique Santillo

PROJETO LEI SE/lADO N9 58/79:
Introduz ·dteraç4o no Decreto-lei n9 221,
de 28 de fevereiro da 1967, que dispõe DO
bre a proteç:io e estímulo ã pesca.
Autor: Senador Nelson Carndro.

PROJETO L&! Sl:IJADO

~/'.'

59/79:

~odific11 dispoaitivoo da Lei n9 6 620, do
17 de dc:embro de 1978 1 que define oa cri
mea contra 4 Se~urll.nça Nacional, eatll.bcl~
ce 11 siotam.itica para o seu proceaso e jul
r,arnento e d.Í outraa p't"Q\Ii:di3ncill.ll •
-

Autor: Sen.,dor Oroatea Quércia.

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

COMISSAO

OBSERVACOES

Jfl71

1612 SAiutdllll

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAJ.(StCill li)

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO 119 299177:

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

06,0 •• 79

SENADOR HELV!
DIO l/UNES.

09 .o •• 79

09.04.79

SENADOR AMA•
RAL FURLA!I.

10 ,04·. 79

09,04.79

SEIIAUOR 1/EL•
SOl/ CARNEIRO,

~0.0 •• 79

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

Desar<luivado

Oâ nova redaç4o ao art. 2.4 6 do De.crato .. loi
n9 2 840, de •7 de dezembro de 1940 (CÓdigo
Penal)

Autor: Senador Lázaro Barboza.
PROJETO LEI SEIIADO N9 60179:

Concede incentivos fiscais ~ implantação
de ·indústrias na região geo .. econômica de
Sraii1i.t.
Autor: Senador Henrique Santillo.

PROJETO LEI SEIIADO N9 61179:
t~peci!ica as hilótcses em que as deei soes, nos dissid os coletivos, poderão
estabelecer normas e condiçÕes de trabalho, 'trata do exercício do direito
de
greve e dá outras providências.

Autor: Senadofl Aloysio Chaves.

NúMERO E EMENTA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

OFICIO SM/241, de 1979 de 16 de abl'il de
1979 1 do Sr. Presidente do Senado Federal
solicitando o pronunciamento da CCJ sobre
"c;ues'tão de ordem" levantada pelo Senador
O?.ES!ES QUt'RC1A 1 rel4tiva a aplicação das
disposições constituçionais c regiment4is
que regulam a cr~alio de Comissões Parla•
r.:t~ntarcs de Inquc:rl.tO nas duas Casas
do
Congrcsoo nacional.

17.0 •• 79

SENADOR HELVI•
DIO NUNES

17.0•• 79

PROJtTO LEI SENADO N9 "6/H:

18,0 •• 79

po

ENADOR TANCRE
NEVES
-

19,0 •• 79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO ·

~tcdiatribuido

04 nov"' rodação ã letra 11 b 11 do !tem II do
a.rt. 59 da Lei n9 S 890 1 de 8.6.73,
Autor: Senador Josâ Lindoso.

PROJ&TO LEI

SE~ADO

N9 62/79-Complementar.

18,0 •• 79

~NADOR TANCRE

NEVES.

19,0 •• 79

-

Prorroga o prazo de vig;ncia da Lei Comple
mcntar n9 35 1 de 14 de março de 1979 e di"""
outras prov.ild~ncias.
Autor: Senador Neluon Carneiro.

-tf44A.JI A4h

:s :.

. ;;,\,(

""

-

.

:O.blud.. I'I7•J

III ARIO UO C"O,,CiRE.-....o

Nú:.1En0 C CMWTA
PP:JJE'!'I) -L!;l .S!:!IADD fi? íi J/79:

S,O.CJO!'iAI.I~ç~n

11 I

DAT/1 0[

fllLATOR

DATA DA

NA COMJSSAO

DESIGNADO

DISTRI!3UIÇ/,Q

17,011,79

SENAOOR MURILO BADAR0

18,014,79

17.04,79

SENADOR dERNA
DINO VIANA.

18,01l,79

18.04.79

SENaDOR HELVI
DIO NUNES,

19.01f,79

nccErm.mno

Introduz alt'!r.lÇ~O na Lei n9 !i 620, de 17
Cc de:crr.bro de 19 711, que 11 dr fino O!i cri r..e:o contr<'l ,, Ser,urnnç11 tl,lciOMl 1 P.!itabclo
cc a 'Giatemáticn p<'lra o ncu proceono
dÕ
j u1 fldmento e d.i outra o Providênci4n. 11

CQfOCLUS/..0
DO PARECER
DO RELATOR

COr.JCLUSAO
DA
COMISSAO

CONCI.USAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

OElSERVAÇOES

Autor: Senador Orce te o Qui! reia,

PP.OJETO LEI SENADO tl9 64179:
AltcN o r. 29 dCl .Jrt, 67 da Lei n9 3 807 1
Ce 28 ~u ar,octo Ce 1960 (Lei Orr.~nica da
Previdcnc!.a Social) modifieada pelo art.
17 do tccrcto-lei n9 66 1 de 2l,ll,1966 determina que os beneficies concedic1oo
pelo IUPS ser~ o reaj u:;tados na baoa do
re.1jucta~ento do Galário-mlnimo.
Autor: Sen,ldor Franco Montoro.

PP.OJETO LEI SENADO ll9 65179:
Dd nova redaçdo ao N9 II do parag, único
do art. 2 5 B do Código Civil.
Autor: Senador Nalcon Carneiro

NúMERO E EMENTA

?POJETO t.EI SEIOADO 11? 66179:

RELATO FI

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

18.0~.79

SENADOR Al1A•
RAL FURLAN.

19.01!,79

18,04.79

SENADOR #IA•
RAL FURLAN

l9.o•·.79

18.04,79

SENADOR MURI•
LO BADAR0

19,0". 79

DATA DE
RI:CEBIMENTO
NA COMISSAO

-

Acrescenta dbpofiitivo ].. CLT eara o fim de
a!>segurar cst.1bilidade provi:;oria ao emp:re
gado que ajui'::<l reclamaçdo trabalhista coii'
tra o empregador.
Autor: Senador O:restes Quércia.

PP.OJLTO L!:I SE/lADO ll9 67179-Complemcntar.
D.i nova redaçdo a dispositivo da Lei de
Inegebilidade (Lei Complementar n9 5 1 de
29 de abril de 1970)
Autor: Sunador Humbtlrto Luc:ona.

PPOJI:TO LEI SE/lADO N9 68/79:
Eleva par., 100\ dp fGTS dcpooitc:do, a im..
port.;ncio1
que a emprusa devera pd(:ar 1\0
err.pregado 1 no caco de deGpudid4 aem juota
C'.lUll<l,
Autor; SenAdor Franco Mont;oro

OA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

IJIÁHIO ()0 CONGHES,'\0 NACIONAI.(~iulll

l67.j Sih•doll

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA O/,

DESIGNADO

OJSTRIBUIÇAO

18,04.79

SENADOR RAIMUNDO· PARENTE

19,04,79

OFICIO 11 S" N9 05/79 do Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal, solicitando o
pronunciamento do Senado Federal sobre a
necessã:rill licen~a para proaseguimento
da Ação Penal Pr vada n9 2a.715, proposta
pelo Deputado Epit.icio Cafeteira Afonso
Pereira contra o Senador Alexandre Alves
Costa,

19.04.79

SENADOR BELVIDIO NUNES

Y.E:/SAGEM U9 38/79 do Sr. PreGidente da Re ..
pÚblica 1 submetendo ã aprovação do Senado
Federal, proposta do Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$11.628 .~tla.,o
o montante de sua dÍvida consolidada.

l9.0 •• 79

SENADOR HELVIDIO NUNES

NúMERO

e· EMENTA

PROJETO LEI SEI/ADO !19 69179:

-

~hiudr

CONCLUSÃO
DO PARECER

DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

I'J79

OBSERVAÇOES

COMISSAO

Suprimo par.igraf'o do artigo do Estatuto
dos FUnc:ioncir,ioa PÚblicos Civis da União.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

SECRETA
(25,0 •• 79)

l9,0". 79

RELATOR

DATA DA

NA COMISSAO

DESIGNADO

OJSTRIBUIÇA.O

~llSAGtH

fl9 a.0/79 do Sr. Presidente da Re•
pÚ!IlicA, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Muni ..
cipai de Jabotacabal (SP) a elevar o montan
te de sua dÍvida.consolidada em •••••• , •• Cr$ 13.021.272 1 67.

19,0a..79

SENADOR CUNHA
LIMA

l9 .o•, 79

PROJtTO LEI StNADO N9 220/75:

l9.0,,79

StNADOR AMARAL 1'\JRl.AN

l9,04,79

l9,0 •• 79

SENAOOR JltLVI
DIO NUNES.

19.04. 79

NOMEAO E EMENTA

DATA' DE

RECEBIMENTO

Dá nova redação ao art. 19 da Lei n9 , •••
5 969, de 11.11.1973, que institui o P~

Constitucional
e jurídico.

APROVADO
(25 .o •• 79)

CONCLUSAO
DO PARECER

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

DO RELATOR

Dos arquivado
pelo RQS B7n

grar:lol de Garantia da Atividade Agropecua•
ria.
Autor: Senador Pll.ulo Guerra.

PROJtTO LEI SENADO !19 llB/7":
(EI'.ttiDAS N95 2 o 3 - PLEII~RIO)
Oc!'ine oo crimes da rcUiJ;!Onsabilidade do
Governador o doo Secf'Gtarios do Governo
do Diotrito Federal o d.i outras provi ..
dineiao.
Autor: Da Comisaão do D. Federal4

OBSEAVAÇOES

onoti tucionai
jurídicao.
ontr.irio no
nárito,

APROVADO
(2S,Oa..79)

·~l~olo~d=•~I~~·-------------------------------------O~I~A~R~IO~D~O~C~O~N~G~HF~NACJON,:A~I~,f~~~··~l~llé__________________________________c~:'='•=d~o~ll~l~~·

Núi.1EAO E EMENTA

PPOJ.E:TO LEI CAt-'..1\.RA 1/9 35/76 :Alter, a redaçdo do G 29 do art, 26 do Decreto-lei n9 ,

R( LA TOA

DATA DA

NA COMISSAO

DESIGNMO

OISTRIBUIÇAO

1'),04,79

SENADOR TAN ..

DATA OE

RECEOIMENTO

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

Reex.amc do P:ii

19,04,79

98/76 :acc

CRI: DO NtVES.

J 365, de 21.6.1941 (Lei da deo.apropriaçdo

OOSEAVAÇOES

COMISSAO

P41"CCCI'

cr.

por utilidllde pública)

da

PROJI:TO Lt:I CÃMARA ll9 86/75 :Altera a rodaçdo do 5 29 do .,r, 26 do Decreto-lei n9
J 36SI de 21,6.41 que "dilleõe oobrc daua-

propr ar; do por utilidade publica 11 ,

PROJET.O Lti CÂMARA N9 98/76 :Aercocenta dis-

poDitivo ao Decreto-lo i n9 3 365, de 21.6 .~ ·
1941,

ll:ucous.

. PRDJtTD

~pucadoa

RESOLUÇ~D

e:au cidio 3aiiipaio
Joaquim Bevil~cqua
Silvio Lopea

N9 lG/79:

1.9.04.79

StNAOOR CU•
NHA LIMA

19.D4,a9

StNAlJOR RAI·
MUNDO PARJ:NTt

. Reconhece c·omo Gerviço dC cooperação }nterparlAmentar o G~JPO Parlamentar da L~ngua
Francesa.

·20.04.79

Autor: Senarlor llclGon ,Carneiro.
?ROJI:TO LEI SI:NADO N9 70/79:
Altera a redação do art. 184 da Lei n9
1 711, de 28 de outubro de 1952 (Dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União>.

20.04.79

Autor: Senador Nelson Carneiro.

NOME.AO E EMENTA

PP.OJ.TD U:I StNAOO N9 71/79:

DATA DE

At;:LATOA

DATA DA

NA COMISSAO

DESIGNI\00

DISTAIBUIÇ.\0

20,04.79

StNAOOR JO~O
BDSCD

20.04.79

20.04.79

StNAOOR ALDY•
SIO CHAVJ:S,

20.04~79

20,04,79

StNAOOR lfMJ\ •
RAL nJRt.AN.

20,04.79

R~CEBIMENTO

Restabelece a autonomia dos sindicatoa de
estivadorea na diatribuição dos encarrega
dos de direçãO e chefia nos serviços de carga e de acarga revogando o art. 18 do
Decreto-lei n9 OS 1 de 04 de abril de 1966.
Autor:' Senador franco Hontoro

PROJtTO U:l StNAOO N9 72179:

Isenta do Imposto de Renda o l39 salário
. Autor: Senador Orcsteo Quércia •

?ROJI:TO Lt:I SI:IlAOO N9 73179-Complementar.
AcreGcenta parãnrafo ao art. 19 da Lei Co!!!
plementar n9 OS, de 29 de abril de 1970
(Lei das Inelegibilidades),
Autor: Senador Humberto Lucena.

CONCl.USAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

~hludt
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ltt711 SAbadD ll

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

ALLATOA
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIOUIÇAO

20.04,79

SENADOR ADERBAL JUREHA

20•J04. 79

23,04,79

SENADOR MURILO BADARa

23,04,79

23.04,79

SENADOR NELSON CARNEIRO

23.04,79

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

·coNCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

1'171J

OBSERVAÇOES

DA

COMISSAO

PROJETO LEI SENADO N9 74/79:

Introdu: alterações na CLT para o !im da
substituir a forma mensal do paganonto
do salários pela forma quinzenal.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO N9 75179:
Di~põc sobre a transmissão, por emissor.s
de r~dio e televisão vinculadas ã União ,
de programas de debates sobre ~roblemas
brasileiros e dá outras providencias.

Autor: Senador fronco Hontoro.

PROJETO LEI SENADO N9 76/79:

Inclui entre os beneficiados pol~ L6i n9
6 SS4m de 21 de agooto de 1978, os Hiriistros
jogados, os Juízes Auditores Substitutms da
Justiça Hilitar e dá outras providencias.
Autor: Senador Henrique de La Rocquo.

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 145178:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO
23,014,79

Altera os artigos ao e 81 da Lei n9 5 9 88'
de 1~ do dezembro de 1973 a dá ou'tras providelli:ias.

ACLATOA
DESIGNADO
SENADOR JOXO
BOSCO,

DATA DA
OISTRIBUIÇAO
24,04,79

OBSERVAÇOES

DA
COMISSAO

Deaarq,uivado.

Autor: Senador Jarbas Pasaarinho

PP.OJETO LEI SENADO 119 77/79:

24,0~.79

SENADOR NELSON CARNEIRO

24,04,79

SENADOR RAI11\JNDO PARENTE

214,0~.79

tstabelocc a jornada de trabalho doo pro~
fiDiiionaio do Direi to contratadoo sob
o
regime da Legislação Trabalhista e dá ouM
tr41i providências.
Autor: Senador Ju'tahy Hagalh4es.

PROJI:TO LEI SENADO N9 78/79:

24

.o~.

79

OD benefícios
1 ucm l i mi te do idade,
da prcvid~ncla noclal a todos OD quc,cxor ~
ciam a atlvid.:ado do empregado domuDtlco na
data dl!. publicação da Lei n9 5 1159 1 de 11
de duzemhro de 1972.

I:t> tende

Autor: Sonddor rranco Hontoro.

I

I>IÁRIO no CONGRF$SO NACIO!'<IA.I.(~Jn li)

1\hludt 19'79

NúMERO E EM!:NTA

PROJETO LEI SEllADO N9 28/79:

DATA DI:
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

ACLATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

211,011.79

SENADOR CUNHA

S-'b•do 12

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

.CONCI..USAO
DA
COMISSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

21j ,011. 79

LIHA

Crio o Serviço Nacional Obrigatório c dá
outrac providÕnciu.
Autor: Senador Ruy Carneiro.

PROJtTO RESOLUÇ~O N9 17/79:

26.011,79

SENADOR LXZARO BARBOZA

27,011.79

26.011.79

S!;NA!JOR HURlLO BADARa

27,011,79

Altera o Regimento Interno do Senado federal.
Autor: Senador Itamar franco.

PROJETO U:I SENADO N9 79/79:

t:oditica dispositivo da Lei n9 6 620, de
17 de dezembro de 1978, que define os cri
r..cs contra a Seeurança tlD.cional, estabelii
ce a sistemática para o seu processo e julgamento e dá outras providincias.
Autor: Senador Murilo Badaró.

NOMERO E EMENTA

PPOJ&TO U:I SENADO N9 80179:

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RIZLATOR

DATA DA

DESIGrJACO

DISTRIBUIÇAO

26,04, 79

SENA!lOR HURILO SACARa

27 .o•. 79

26,011.79

SENADOR ALMIR
PINTO,

27 .o•. 79

26.Qij,79

StNADOR TANcru:oo Ntvts

27.011,79

Estabelece que as emiesoras de televisão a
rádio promoverão progrAmaB de debatas sobre
prob,l.emac nacionais, estaduais ou municipais, destinados .i educação política
da
população.
Autor:, Senador Fr.anco Hontoro.

PROJ&TD LEI SENADO N9 81/79:

Concede prazo p4r4 purgação da mora nos a~
forAmentos de tcrrenou pertencentes 4 UniÃo
Autor: SenAdor Nelnon CArneiro

PROJtTO LEI StNADO !19 82179:

Altar4 o art. 59 do Dacroto .. lai n9 999 ,de
2l de outubro da 1969.
Autor: SanAdor Henriquu SAntillo

OBSERVAÇõES

16-n:

Maio dr 1?711
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DATA OE
RECEF31MENTO
NA COMISSAO

NUMERO E EMENTA

PP.OJETO LEI SENADO N9 83179:

Rl:LATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRlOUIÇAO

26.011,79

StUAnOR ADERBAL JUREHA,

27,0~.79

26.04. 79

SENADOR ALHIR
PINTO.

21 .o~. 79

26,04.79

SENADOR NELSON CARNEIRO

27.04,79

Revoga os 55 29, 39 e 59 e d.i nova redaç~o
ao 5 ij9 do art, 69 d4 Lei n9 6 ijJ9, de 19
de setembro de 1977, gue 11 institui o Sinte
ma NAcional do Prcvidencia e AssiStência Social e dá outras providências,

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

.CONCLUSAO

CONCLUS.!.O
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUS.!.O

DA

DOSEOVAÇOES

COMISSAO

Autor: Senador Humberto Lucena,

PROJETO LEI SENADO U9

8~/79:

•

rixa multa para os que concorrem para
poluição sonora ou violam a 11 lei do silê!!,
cio", imprimindo nava rcdação ao art. "2
do Decreto-lei n9 3 688, de 02. do outu•
bro de 1941, Lei das Contravenções Penais
e determin4 outr4s providências.
Autor: Seeador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO N9 85179:

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9
5911 1 de 27 de maio de 1969, que instituiu
a Loteria Esportiva Federd,
Autor: Senador Agenor Maria.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E'EMENTA

PPOJETO LEI SENADO N9 86/79:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

26,0~.79

SENADOR RAIHUNDO PARENTE

27,0~.79

27,04,79

SENADOR ADERBAL JUREHA,

27,0~.79

27,0~.79

StNADOR RAI•
HUNOO PARtNTt

30.04.79

Elimina a exigência do peri'odo do carên ..
c:ia. para concessão, pelo INPS, de bencf!.o
cios em virtude de incapacidade para
trabalho ou morte do scgur4dO,
AutoN Senador Agenor Maria.

PROJETO Ltl SENADO N9 87/79:

Dd nova redação ao artito 15 da Lei
6 367, de 19 de outubro de l 976.

no

Autot>: Senador Nelson Carneiro,

PROJETO LEI SENADO N9 88/79:

Acre c conta t1ispooitivo d Lei n9 S 890, do
8 de junho de 1973, determinando o cômpu ..
to «:~m dobro do.G horas axtr4D, para afoito
de ApocentttdoriA por tempo de aerviço,
Autor: Senador Agtmor Maria.

DA

COMISSAO

OBSERVAÇOES

UI ARIO llO COSGHESSO NACIOSAI.(Seçico li)

DATA OC
RECEOIMEtJTO
N/, COMISSAO

NúMERO E EMENTA

PROJI:TO LCI SE/lADO N9 246/76:

S~b1do

R[LATOR

DATA DA

OESIGN"OO

Q(STAIOUIÇ!IO

27.04.79

SENADOR TAJI•
CREDO· NEVES.

30,04,79

27,01+,79

SENADOR HEL·
VIDIO NUNES

30.0if·, 79

27.01+.79

SENADOR ADER•
BAL JUREHA

30,01+.79

t:i~põe sobre a connrução, em Draollia, de
rronumanto em 111emória do Presi~entt.~ JUSC&L.!,
l:O KUBITSCH&K DI: OLIVEIRA e da outraG providünciao.

ll

CONCLUSÃO

CONCLU5AO
DO PARECER
DO RELATOR

DA

OBSEAVAÇOES

COMISSIIO

Deaarquivado.

Autor: Senador LÃ;r;aro Barbo;r;a.

PP.OJETO LEI SI:IlADO N9 18/77:
CEHEtiDA SUBSTITUTIVA DE PLENÃRID)
Dis~õc

t>obre o parcelamento do solo urbano

e d4 outras providêneiaa.

Autor: Senador Otto Lehm4nn

PROJETO LEI SENADO N9 236/78:

Dispõe sobre oa acrviços da vigilância em
navios 1 por vigias portuÂrios.

Da84rquivado

Autor: Senador Nelaon Carneiro.

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO
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Dra•Uia, om 30 da
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Abril de 1979

•

III AlUO UO CO~cau:sso ~ACICI~AI. !Sl'C~" lll

F:.D~:!I.AL

CO:\!ISS,\0 IJQ PI!.i"l'R!TO

nEI ..\'fói!IO COJlHESt'O~DE;\;'l'E AO l\Jf\.S DE
l'ftESIIJE!'.'Tf.:

JE:JS~

SI:(/,\DOR

DE 19 79

.\BR!L

FREIRE

RO:J.\l.DO PACHECO DE OLIVSIM

:,

.i

~

"~"'''"'"'

2 L~!l:-:ZiL.J1r.:

I

? ).:.~CJ,\

I."':I

.'t!~T::t~

J?tl

.'liW.\.DO

o El-'Z'~IVO

tl !l

DATA DE RE·
CEEliMENTO
NA COMISSÃO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇÃO

RELATOR
DESIGNADO

CONCLUS,\0
DA
COMISSAO

OOSEAVAÇOES

OÇl.1J21L:t2.29.::P..

DE ~Oi..DADDS Pl1

r:! !..n,\.n riO DI:::rítiTO F.sDE:lAL E

·~·.·.;,.:; r~o~r:::::.::crtln.

o

ot,..o4.79

FAVOMVEL AO

Sl~NADOR

PASSOS

D~ O!l

rao.rBro.

POllrO

I

~ ~~:~::: Po~o:.•

~-I:,;t;[~:'!'O

Z::!tJcutivo

DE t.EI DO 1Eil.\DO tiD

002

DE 19?9-D!

04.04.79
O!S?ÜZ 30!\ilE AS P.'IO:!OÇÕES DOS

CtA!S t/,\ POl!t;I.\ HILIT~ DO nr,:·r~I'rO
E DÁ OUl':t\5 PilOVIDi?.:lCIAS.

:ur.,

Núr.~I;RO

OFI ..

DATA OE
RECEBIMENTO

E EMENTA

p:;r nr1 c.;:1AFt.\

!i O

O~ij 1

REl.AfOR

DATA DA

DESIGNADO

CISTRIBUIÇÂO

CONCLUSAO
DO PARECCR

CONCLUSAO
DA

DO RELATOR

CCMISS,\0

CBSERVAÇOES

DE: lqzB

D:SPOE :l09RZ tOAÇÃO DE LOTE J. ORQ,\;:TZ..\~ÃO Doi.3 !1t..Ç0E3 U!IIDi\S - ONU - pcln Coe~~r~a I~ob111nr1n da Dr~sília - T~\CAP.

.!,:~:

FAVOn.{V'ZL AO
PROJEtO.

DOSCO

FEDE-

NA COMISSÃO
~"'QJ.:;:"O D~

04.04. 79

SEUhDOR
JOÃO

26.0'•· 79

Pcder Executivo

I
tlEtr.~IÚES F.:<TMOZIDI!11\RIA:3 •••••••••••• , • • •

l

PflOJEI'OS HE:EDIDD:J • , , , , •••••• , •••• , •••• ,

rno.n:ro:J pr.::rmnutoo.s .••........••....••
PRDJl:rOG RELNr·\DO,"; ••••••••••••••••••••• ,
conHE~Potm~::ci,\ Jt;::c:mmt~

llr:-.dlt~,

JO dl! o.bril du 1979

:!

UI ARIO DO CO:"iGRf.SSO NACIO~AI.(Srçjn lll

1\.hlodr 1'.17'}

CO:\liSS,\0 DE

S~bdo

U

16111

ECD!IOIHA

nEJ.ATúltiO COJtnEHPONllENTE AO MES DE
l'ltESIDENTE:

SEIIAOOR ITAiiAR PRANCO

ASSISTENTE:

DAIIIEL RE:IS DE SOUZA

DE 19 79.

ABRIL

NúMERO E EMENTA

DATA OE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DI S.

TRIBUIÇAO

MENSAGE!i UO 27, de 1 979

P:l sr. Presidente da RepÚblica, submetendo à aprovaç3o do Senado Pederal, propos
ta do Sr. Hinistro da F'ilzenda, para que se:
j a autorizada a Prefei tUrJ Municipal de Ca::o::::pri(BA) a elevar cm cr!-63.8oo.ooo,oo
(sessenta e três milhÕes, oitocentos
mil
cruzeiros) o montunte de sua divida consolJ..
dada.
I·!ENSAGE:i llll 38. de 1 979
CO Sr, Presidente da RepÚblica, submetenc!o à aprovaçiio do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se:
j a autorizado o Caverno do Estado do Piauí
a elevar e::1 CrSll, 628.414,00(onze milhÕes,
seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos
e quatorze cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

NúMERO E EMENTA
~lErlSAGE.'M N~

06.03. 79

............. ........
Senador JOSt
LINS

16.03. 79

RedistribuÍda 04.04.79
ao Senador BE
NEDITO F'ERRE:I

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

Parecer favo
rável, cone lu:
indo por apresentar um Proj:to de Resên~
çao.

Aprova o
parccer,em

Parecer fa~
rável, cone luindo por apresentar um Proj~to de Resol~
çao.

Aprova o
parecer, em

DA

COMISSAO

04.04. 79

OBSERVAÇOES

-

RA

27.03.79

DATA DE;
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

Senador HELVIDID NUNES

28.03.79

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Senador JOSE

28.03. 79

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

19.04. 79

CONCLUSAO
DA

-

OBSERVAÇOES

COMISSAO

39, de 1 979·

to sr. Presidente da RepÚblica, .subme-

27.03.79

tendo à aprovação do senado Federal, propos
ta do Sr. Min].stro da Pazendu, para que se::·
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Cam
po l·:ourdo(PR) a elevar em CrSlJ9,08J,l53,3Õ
(cento e trinta é nove milhÕes, oitenta e
três mil, cento e cinquenta e três cruzeiro
e trinta centavos) o montante de sua dÍvida
consolidada.
MENSAGEM flll 40, de 1 979
Oo sr. Presidente da RepÚblica, subme- 27.03. 79
tendo à aprovaç~o do Senado Federal, propo~
ta do Sr. fünistro d.J Fazenda, para que seja autorizada a Prcfcitur.a Municipal de Ja·bOticab.Jl(SP) a elevar em CrSlJ,021.272,67
(treze milhÕes, vinte e um mil, duzentos e
setenta e dois cruzeiros c sessentol e sete
~entavos) o mont.mte de SUol dÍvida consoli
~~t~
.
-

RICHA

Senador MARAL FURi.AN

···········Rcdistribu!da

28.03.79

..........

ao Senador J\.!:
BERTO SILVA

19.04.79

Senador JOSE

2~.03.79

Parecer favorável, con
cluindo por
apresentar um
Projeto
de
Resolução.

Aprova o
parecer,em

Parecer favorável, CO,!!
cluindo por
apresentar um
Projeto
de

Aprova o
parecer, en

04.04. 79

19.04. 79

-

-

Resoluç~o.

~IEIISAGEM

Nll 41, de 1 979
CO sr. Prcsident<' dol RepÚblica, subme- 27.03.79
t('ndo i1 <tprovaçdo do Senado Federal, propo1
ta do Sr. ~linistro dol Polzendol, pa.ra que sej :t ,)utoriz.ldi'l ,, Prefcituri'l Municipal de Lon
drinc~(PR) tl elevar cm Cr$191. ~::!9. 987, 70(ccri
to c novC>nt.) c um milhÕes, duzentos c vint';;
e r.ovc mil, novecentos e oitcnt.:l c set'e cru
;~i~~s u !IL'tcnt~.,:cnt<\VO!l) o montante de sÜ,
1,.; 1,~ rn.,,.n,;..o~r ·

RICIIA

Parecer I'a
vorâvel,
cluindo por
.lprosentar um
Proj t•tc•
de
JIC'!IOluç:\o,

coE

-----·

Aprova o
parecer, em

04.04· 79

-

16112
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NCMI!RO E EMENTA
MENSAGEM 112 42, de 1 979
D:> Sr. Presidente d<1 RepÚblica, :>ubmetendo à .:~provação do Senado F'cder.:tl, propo_1
t,1 do Sr. Ministro d~ Fazenda, par<~ que !lCja autorizada <1 rrcfcitura Municipal· de Marir.gá(PR) a elcv~r em CrS129.668.033,3D(cc~
to e vinte e nove milhÕez, sesiccntos e ~e~
s~nta e oj to mil, trinta e três cruzeiros
trinta centavos) o mohtante de sua divida
consolidildi'!.
MENSAGEM NO 43 1 de 1 979
00 Sr. Presidente da RepÚblica, zubmetendo à aprovaçdo do Senado F'ederal, propol!
tJ dO Sr. Ministro da fazend~, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pi~
damonhangaba(SP) a elevar em Crio••••••••••
1~0.532.6DO,OO(ccnto e quarenta milhÕes,quj
nhentos e trinta e dois mil e seiscentos cr~
zeiros) o montante de gua dÍvida consolida-

DATA OE
RECEOlMENTO
NA COMJSSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

01STRIOUIÇ.AO

27.D3-79

senador JOSE

28.03.79

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR
P.:~rcccr

fa

vor~vC'l, coE
cluindo por

RICHA

CONCLUSAO

OOSEAVAÇOES

DA

COMISSAO
AprOV<l O
parecer, cm

-

04.04.79

apresentar um
Projeto
do
Resoluç::ío.

e

27.03.79

senador N-'.ARAL F'URLAN

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

RedistribuÍda
ao ::ienador
DE:RNAROINO V_!

28.03. 79

········
04.04. 79

Parecer favorável, concluindo por .2
pre!lentar um
Projeto de Re
~olução.
-

Aprova o
parecer, em

Parecer COE,
trário.

Aprova o
parecer, em

-

04.04. 79

ANA

d,.

PROJETO OE LEI DA CÂMARA NO 81, de 1 978
Estabelece normas para o engarrafame~
to e distribuição de gás liquefeito de petróleo.

05.12-78

senador LUIZ
CAVALCAN'I'E

16.03. 79

19.04.79

-

Autor: Deputado Oli vir Gabardo

NúMI!AO E EMENTA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

OF.SIGNAOO

D!STAIBUIÇAO

Senador F'RA!!
CO MOIITORO

05.12.78

PROJETO OE LEI DA C~ARA NO 68, de 1 978
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o rundo de Garantia por T~
po de serviço.

05.12. 78

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR
Parecer
trário.

.............. -·····-

co~

COM VISTA AO

1\lJtor:

~putado

Nina Ribeiro

SENADOR BENE
OITO FERRE!:
I<A

29.03.79

Senador PEDRO

04.04. 79

CONCLUSAO

OBSEAYAÇOES

DA

COMISSAO
Há Voto
Separado,ve,!!
cido, do sen.
Franco Mont,2

Aprova o P!!
recer. apresentado pelo
Sen. BENEOI'lO f'ERREIRA,
em 19.04-79

""'

ro.

PROJE:TO OE LEI 00 SENAOO NO 181, de 1 976
Oi!;põc sobre a uniformização' do salá..
:rio-mínimo em todo o Pais.
Autor: St:·nddor

Marco~

REQUERJMEti'J'O N!l
~r.

n~.)s

SIMON

Freire

7~,

de l 979

SenJdor Ncl~on C<ll'neiro, rcqur.~tt)J'IllO!l rtl[Jirnentili ~ 1 ., o::or.r.t.i tu.ir,~o C(~ wn.1 Com.l•;s'j,o E:spcci..Jl, compn~ta de 7
~1e:n bro ·.~ 1 de~tinuda ao CX~\1!1(.> da~ CCI\t!l<l~
d'
l•<ii.Xo.l l'r~nt<J.bJ 1 'i.düdO dO!l fundo~ r j ~1cili!l1 fU,!!
do-:; mú r.uoz e funl]u~ de inve!ltimcnt\.,!l.
llJ

rem do,

03.04. 79

----- ------------30.0). 79

scn~dor JOS~

03.04. 79

LIN::l

---·---

-

IHÁHIO 110 CO:'oOGHt:sso ~AfiO~AI.I~ç~n III

1\hlu•lr 1"7'1

DATA DE
RECEBIMENTO

llúf.IEnO E EMENTA

1----------------------1

RlLATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIOUIÇAO

18.04. 79

SenJdOr MARCOS PREIRE

20. 04.79

O,:l,04.79

Senador MARCOS PREIRE

03.04.79

NA CmAISSAO

Sib1d111l

COtJCLUS/,Q
DO P/1RECCR
00 RELATOR

P!mjJ::TO DE LEr to !::E/11100 /H.> 30, de l 979

Oi!;põc !;Obre 11 priorid<Jdc a !;cr concc

t~ i d..1, pd.:J Cuix.:~ F:conÔmicu F'cdcNl, no Fi:
nc~nciamcnto

de uni d<Jdc habl tilcional

ao~

que

h1j,.:m tido ~ua mor.:~di.:t dc!:.:~propri.:tda, e dc-

terminü outrd~ provid;'mcLI!:•
/,'Jtor: Senador OrC!:tC~ OUérciJ
PP.OJETO DC LCI DA CÂHARA /ID 81, de 1 977
/1tribui à 'fELE:BRÍIS ou a !iUa!i 5Ub!:idi~riar; a incumbência de elaborar a5 listar;
telcfÔnica5.
Autor: Deputado I5rael Dias

llovae~

PP,OJETO DE LEI 00 .SENAOO N2 338, de 1 978

In!>titui a correçdo monetária nos dêbito5 de obra5 contratadas pelos órgãos da
aC::lini5traçdo dircta e indireta, da União,
Estudos, Di~trito Federal c Municlpios, não
P.:19d!:i JO(trinta) diar; após o respectivo faturarnento.
Autor: .scn.:~dor M urilo Para.izo

26.04.79

SINTESE DOS TRABAL110S DA COMISSJ.O

AouniOos O r d i n á r i a s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

llouniOos E~tlinordlnárins - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9

Pro]otos rolotadoa

Pro]otoa dlstrlbuldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Pro]otoa om dilioôncla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OIIcloa rocobldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Ollcloa mcpodldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6

Podido& do vlallt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emondna nprcaontadaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Subomondoa aprotsontodoa
Subt~lltullvos

___ 7

Pro)ololl do Raeoluctlo

OoctnrocOoB do voto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Compmoclmonto do nutorltJndos
Vototl com roBirlçOoB
Convites o~tpodltlotl -·--·--------·-·

VotO!> em Scpar.:tdo ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 1
OroaUio, om

JO de itbril de 1 979.

.CO/JCLUSIIO
DA

COMISSAO

OBSERVAÇOES

lbH.1

lliÁRIO IJO COSGIIESSO NACIONAI.(Srçio li l

CO:\IISS.\0 DE

EDUCAÇM

r:

CULTURA

Rr.L,\1'Cllt10 CORRESPONDENTE AO MtS UE

ABRIL

PltESIDE~'TE:

SEIIADOR JOÃO CALl1011

ASSISTE~'TE:

SOiliA DE AUDRAPf. PCIXOTO
DATA DI: RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

DE 19 79.

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS.
TRIBUICAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

PROJETO tE LEJ. DA CÃP.ARA N9 97/16 :
Altera dispo::litivoa d4 Lei n9 5 sn I
~e 11 de azosto de 1 97-1, que
fixa
Diretri:es e Baoes para o ensino de
19 e 29 grauo.

l~t:IMEAO

26.0if.79

SENADOR
JUTAIIY
MAGAUITIES

nos

26.04. 79

27.04.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

SENADOR
ADERRAL
JUREMA

27,04.79

SENADOR
EVELÃSIO
VIEIRA

27,04.79

SE!lADDR
TARSO
OUTRA

27,016.79

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 17179 :
Altera o 5 19 do artico 29 da
Lei
6 281, de 09 de de:ambro de 1 972.

26.016.79

PP:OJETO 0!: Lti DO SLilADO N9 38/79 :
Ravoea os Pecretoa-Lftia 228 1 da
de favcrciro de 1 967, a ~77 do
da fevereiro da 1 969.

28
26

26,0~.79

PARECER, EH
19,04,79

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 71/78 :
Regula a at~vidade profiaslonal
jornais de empresa.

CONTRARIO

JUREMA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

E EMENTA

22.03.79
ADERBAL

??.OJE'I'O DE DECPETO LEGISLATIVO tl9 25/78:
A?rova o texto do Acordo Básico
de
Ccopera~do Técnica e Científica
en
tre o Governo da República Federati=
va do Brasil e o Governo da Guiné -·
Bissau, celebrado em Brasília a
18
de rr.aio de 1 978.

APROVADO O

SENADOR
22.03.79

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

r-------------------------,------.-------.-------,-------,-------,------~
Nú~.1Eno

QATA Dr:

E r:w:mA

AELATOn

Q/,TA DA

CmJCLII!J:.O

DO PARE:CER

DA

Dt:SIGNAOO

DISTniOUIÇ/,0

DO RELATOR

COMISSAO

RtC[fllt~UlTO

NA COMISSAO

COtJCLU!;;AO

OBSEAVAÇOES

l-----------------------,-·--~-l-------/------1~~-=-1-----~-------!
GI:1Jt1DOR

O!i, 04.79

27.04,79

ADALBCRTO

P~abrc

o:: prazoc para requerimento
de regi:>tro dr p!oicóloeo.

SE: IA

SE!lADOR

L.l novll rcda.çno d a.lÍnc.1 "c", do ,,r
--:.iro::~·, rlo V.:crl!to-lci nQ AG9~
di1
!~ de :;etl"!~~ro c!c 1 969, que " di::pcl) ::o~:-c .1 inclu::iio c!a I:ducilç.::io Mo

27.(l4,79

29.03.79

ALOYSIO
CHAVES

rnl c C!vlca, co:r.o dir.dplina obri=
r:<~tÓria, noto ci::tcr:".4S de cncino

do

Pa!t:, c dii outrqc providCnciac,

------------------------l------1--------l-----~--------l--------,-------l

S!t:TF:SE

DOS

TRABALHOS

DA

Reuniões Ordinárias

01

Pr-ojetes Relatados

01

Pr-ojetes DiotribuÍdo5

06

Braoi'lia,

co:mss1\0 DE

!:ln

30 de abril de 1 979,

ri!IAliÇAS

Rf:L,\'rúRIO CORRESI'O~DESTE o\0 MF.S DE
PnJ~SlllE~'TE:

Senador CUNHA LIMA

ASSISTJ~STE:

AtlTOI/10 CARLOS 01:: t/CGU!:IRI\

DE 19 7!t

AARIL

NúMERO E EMENTA

;:r.oJ:::7o

DI: LEI DO

sr:~:ADO ti~

SI:~/ADO N~

NA COMISSAO

RELATOR

DESIGNADO

DATA DA

CONCLUSAO

CONCLUSAO

OIS·
TRIBUICAO

DO PARECER
DO REL.ATOR

DA
COMISSAO

18.011.79

Senador
Jlfl'AHY
HAGALHi\I:S

23,04. 79

Scn~dor

29.03.79

Ol17lJ-D!'

AltCN o ufctivo dll noldado3 d.'l. Poli'ci~ Mi
lit<~r do Dilttri to redcNl o diÍ outr.1a Pro=

vidÕnci~to,

DATA DE AE·
CEEJIMENTO

172/711

Auto:-i::a o Poder Executivo a lotear e doar
Oll terrenos doo aclomeradoa de palnfitas
na'
que integram a "rceiíio dot1 alagados!' 1
cidMl:O da Sa1vador-Bi\.

PH_CJE'l'O DE LI:l DO

COMISSÃO

20.01.79

ALBERTO

SILVA

Rcdiotdbuido

Favor.ivel,

Aprov..,ç:io do
parecer, cm
19.04,79

OBS~AVAÇOES

I~ S·~··~·~~~~~~-----------------------------------CD~IÁ~U~IO~I>~O~C~O~N~G~U~~~SS~·o~N~'A~C~IO~N~A~I.~(M~·~~·~"~II~I------------------------------------~'~"~Io~<~lo~l·~7,•
DATA DE
RECEOIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA
DISTRIOUIÇAO

CQNCLUSAO
Do PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DESIGNADO

21.03.79

Contrário

Aprovação do
parecer, cm

DA

OOSERVAÇOES

COMISSAO

??.:JJ!:TO DI: LI::I ~A CÃXARA f/1] 86/75

Altc:-a a rcd<1.ção do parii(:rafo 29 do art. 26
de
~o r:ccrcto-lci 3.365, de n de junho
19Ul,. que "dispõe nobre desapropriações por
11
utilidade púhlic4 ,

01.08.70

Senador
JUTAHY

MACAUi~CS

19.0'1.79

Redistribuido

?.I?CJJ:':'O DE LEI DA CÂMARA_~

Al tcra 4 redllção do S 29 do art. 26 do De creta-lei n9 3,365, de 21 de junho de 19111,
(Lei de dcaapropriação por utilidade públiCAL

01.08.78

SAnador

21.03.79

Contrário

JUTAHY

Aprovaç.io do

em

parect~r,

MAGALI!~S

19,04,79

Redistribuido

P!\OJE':'O DE LI:I DA C.!.H.AM N9 81176

::atende o salário-família criado pelo art.

02.05.77

de
29 dA Lei n9 5. 559, de 11 do dezembro
1968, aos herdeiros de segurAdo falecido

Scnaclr)r

20,03.79

Contr.irio

AI<NON De
MELO

no gozo da a.posentadoria por inv.illidez.

AprovAção do
parecer, em
19.0'1.79

Rcdiotribuido

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIQNAOO

OISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

Roe)ca.me n•
CCJ e Ct.

Aprovação do
parecer, am

DA
COMISSAO

PF.OJETO DE LEI DA CÂMARA 119 98176
~cresc:enta.

diGpoGitivoo AO Decreto-lei

n9

01.08.78

3, 36&; de 21 de junho de 19'11, que dispõe

SenAdor

21.03. 79

JUTAHY

MAGALH~S

Gobre desApropriações por utilidade pÚbli ..

r-•.

19.0'1.79

Rodistribuido

ROJETO DE Lti DA CÃMARA N9 13177

crescenta. parágrafo único ao artieo B9 da
Lei n9 5,107, de 13 de Gl!ltembro de
1966
( rundo de GarantiA do Tempo de Serviço),

12,08.77

SenAdor

20,03,79

Favorável

Aprovação do
parecer com
voto, cm oepa
rAdo 1 do Se=
nador Jutahy
Magalhães

20.03.79

Contr4rio

Aprovação dn
parecer,

CUNHA
LIMA
AVOCADO

Rediotribuid6

. ROJJ:TO DE Lti DA CÃHARA N9 21177

OiGpÕe nobre o c:omãrcio de A!'lll4f> de togo c
5 outr.so pro\'idCncillo.

23.11. 77

SanAdor
VICCNTE
VUOLO

Rndistrihuido

~!·"·----~'---·~--------------~--~----~--~--~

19.0'1,7!1

••

OBSERVAÇOES

Mllodel979

IJIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAI.!!Hçb 11)

NúMERO E EMENTA

DATA OE
RECI!OIMENTO
NA COMISSA.O

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIDUIÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSA.O

P!lCJETO DE LEI DA CÃMAR.A t/9 6~/77
Al te!"a o Plano NacionAl do Viaç4o 1 Aprovado
;:nla Lei n9 S, 917 1 de lo do setembro
de
1973, incluindo a lir.AÍio ferroviária Guar.!
puava-Prudentõpolis .. rp ranr.a.

0

31,08.71

SenAdor
Afonso
Cam4rgo

Vista ao Se
nadar R4imÜ!!.
do Parente
em 19, O~t. 79

20,03.19

.

Redhtribuição

PCJETO DE LEI DA CÂMARA N9 77/77

!fienta do custas oo atas praticados no Jui ..
~ac!o de Menoreo, independentemente do com ..
j;>rovação de pobreza das parte o,

27.0Lt.78

20,03.19

Contrário

Aprovaç4o do
parecer, em
19 .o~t. 79

20.03.79

Contrário

Aprovação do
parecer, ern
OS.Olt,79

RELATOR

DATA DA
OISTAIBUIÇAO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DESIGN.o\00

Senador

ARNON DE
MEL LO
Rediotribuid'o

ROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 123177
'rAnoforma os débitos dos eotabclccimentos
e ensino, junto ao INPS, em bolsas de cs ..
uc!os, e dá outra a providiincias.

06,0Lt.78

SenAdor

SALDANHA
CERZI
Rediotribuido

NúMERO E 'EMENTA

??.OJETO DE

L!::::

DATA DE,
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

DA

COMISSÃO

DA CÂ!iARA N9 15178

Altera o Plano Nacional de Via~Üo, ~ncluiB_
do trecho rodoviirio na BR.. Lf97, e da. outraB
p!"ovidências,

29.08,78

Sena.dor

20.03.79

Favorável

Aprovação do
p4recer, em
l9.0Lt,79

20,03.79

Favorável

Aprovação do
parecer, em
2S.Oif,79

20.03,79

Folvordvol

Aprovação d.o
pa.r\lccr, cm
05.011,79

CUNHA
LIMA
(AVOCADOl

?POJETO DE LEI DA C!...'111RA N9 16178
!nclui no· ?ld.no ele lliar;.io, cotologada como
BR~lSB, a rodovia llal de SerN·Ivorã .. rach.!,
nal do Soturno-Dona Fr4nciuca.

29.08.78

St!n.1dor
PEDRO
SIMO!l
Red.iBtribuido

P}'DJI:TO DI: LCI DA CÃI1AI'll tllil 11 3/7 B
Introduz :llltcrar;:io n4 Lei n9 91, Jc 20 de
<lí:O~to de 1935 1 qull "determina re~rM pel<ltl
q_u.1it1 sdo iHI oociedadcG declar.'ld..ltl du utilidado pública~'.

20,09,70

Scn~d.or

MAURO
BENt:VIDES

OBSERVACOES

NúMEnO C EMENTA

DAT/o. DC
nECEOir.lCNTO
NA COMISSAO

nELA TOA

DATA DA
DISTniDUIÇ,,O

CmlCLUSM
DO PMI[CUl
DO RELt\TOn

CONCLUSI.O

OE~IGNAOO

Favorâvu1

Aprovdçiio do
parecer, em
05,04.79

DA

005ERVAÇOES

COMI!:iSAO

??:'JE:TO DE !.EI DA C~PA tl~ llG/?B
~~ novd rcd~ç~o ao ~ Ünico do nrt. 12 da Lei
n\1 3.807, do 26 do .:~r.ooto de 1960 q.oi Orgânic.:~ da Previdência. Social),

30,11.76

Senador
HCtiDI':S
CANA LI:

20,03,7!)

30.11.78

Senador

20.03.79

02.12.78

Senador

?ROJETO CC LEI DA CÂMARA N9 127178
?ro~De a. pesca predatória. c d4 outra.a provi~ência.s.

Vi&ta ao Scn.
Jorge Kalume

MAURO
BENEVIDES

. ROJETO DE LEI DA CÂttARA N9 141/78
Introdu: alteração no Plano llacional de Via
,ão, incluindo trecho rodovi4rio nos EstadÕa
~e: Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

20.03.79

FAvorÁvel

Aprovação do
parecer, em
05.04.79

RELATOR

DATA DA
OISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DESIGNADO

20.03.79

FavorÁvel

Aprovaç4o do
parecer, em
05.04.79

20.03,79

Favorável
ao projeto
com aa Emendaa 1 e 2 da

Aprovação do
parecer, cm
19.011.79

PEDRO
SIMON

DA

COMISSAO

P?.OJ::':TO DE LEI DA CÃJ1ARA N9 1112178
C:"ia cargoG em comiacão e fixa valorcc do
ve:-:cir..cntoG do Grupo Dircção e·AsseGsora ::~ento .Superiores do Quadro Permanente
da
Secretãria do Tribunal Regional do Trabalho
da 9a, Re~ião e d~.outrao providâneias.

02,12.78

Senador

AFONSO
CAMARGO

?RCJ2TO CE LEI DA CÂMARA N? 1113/78
Cria cargoG no Quadro Permanente da Sacrotaria do Tribunal Racional do Trabalho do
9a, REgião, c dâ outras providências.

02,12.78

Senador

AFONSO
CAMARGO

CSPC

?P.CJETO DE LEI DA CÂMARA N9 150/78
Inclui no Plano 1/acional de Viação, aprova
do pela Lei n9 5.917, de 10,09.73, o Portõ
de Teté. lOC4lizado no Município de Te!â ,
~ctado do Amazonas.

20.03.79

Senador

RAIMUNDO

rARtliTE

20.03,79

F4vorãvel

Aprovaç4o do
paracor, c•

19,0 •• 79

OBSEAVAÇOES

/IJ,\IUO IJO C'O:'IiGIH.S~O ~M'IO:'IiAI. (:-,l•çAulll

DATA DC
nr:GEI31W:tlTO
NA COM!SSAO

tJúr,•.r:no [ WENTA
~}::-o

r:.r:

DATA Dí1
DISTAIBUIÇAO

COtiCLU~.'.o

DO PAnr:cm
DO RELATOH

COtiCLIJ~AO

DA

OBSEAVAÇOE~

COMISSl,Q

!.C! DA_ Clt!{A_~__QJ.n2.

Di,pôa !>Obre a cr.iaç:io de C:cl rf:o::O Ool Secrctcl
ri.: do Tribunul Rccional Cleitor.ll .do
RiÕ
.. ra:"lde do Sul, c da outr<1:: providência:;,

P.2~"t':'O

nCLATOrl
DESIGNADO

liJ .04. 71J

Scn>~dor

23.0it,71J

PEDRO

SIMON

Dt LCI DA C7J1ARA tl9 02/79

:listlÕe sobre <1 criaÍ.io de CArgos nA Secreta

ia do 'l'ribun.:~l Ele torAI do P"'rá, e d.i ou=
r a:; providiincias.

19.04.79

Senador

23.0Lf.79

Favorã:vttl

Aprovação do
p"'reccr, em
2S,Oif,79

20.03.79

Favorável

Aprovaçdo do
parecer, em

JORGE
KALUHE

POJtTO DE LI:I DA CÃt!ARA N9 Olf/79
... is põe sobre o EstAtuto doe Polida ia Hilioo
ares dos Tcrri tõrios Fede raie do Amap.i, Ron
Õn!a e Roraima, e d.i outras providencia c. -

Senador
JORGE

os.o•. 79

KALUHE

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA
??.0,;'!:'!'0

20.03.79

RELATOR

DATA DA
OJSTAIBUICAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

OESIONAOO

20.03.79

F4vor.ivQl

Aprovaçdo do
parecer, om

DA

COM!SSAO

Dí: LI:I DA CÂMARA N9 05/19

Autori:a 4 revers~o ao Hunie!pio de Gara ..
nhuns, Estado de Pernambuco, do terreno que

20,03.79

Sen4dor

ALBERTO
SILVA

~er.cion,a,

19.0,,79

?F.'JJ!:TO DE LEI DA Ci\MARA N9 149178
Autol"i:a a alienação de ben::; imóvc.is da Uni
3o, tituados n4 .iro.a urbana de Guaj4râ-mir!m
no T~rritõrio roder.al do Rondônia, c dÁ ou~
-:ras providiinciao,

20.03.70

Senador

20,03.79

TNlCREDO
NEVES

PROJETO Ot: LEI DO SENADO N9 1011177
Dispõe Gobrc o doaçio de torr4o aoo
batenteo da rEB.

CX'"CO!!!

26.04.79

Senador
AMARA~

PEIXOTO

·--

30,011,79

Favor.ivr:l

Aprovac;iio do
parecer, cm
25.011.79

' OBSEAVAÇOES

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMJSSAO

NUMERO E EMENTA

PP.i.JETO

Mal11d1 1979

lliÁRIO UO CONGRESSO NACIONAL(Secbll)

1090 Sib1d11 ll

m:

LEI DO SE!IADO 119

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

CONCLUSi\0
DO PARECER
DO AEIJ).TOA

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

OL!/79

Estende aos depósitos judiciais cm dinhciro t ordenados por_ outras <;Utoridadc~ judiciarios, a correçao monetaria prevista para oo: ordenAdoa por juizes !ederain o

26.04o79

30,04.79

senador

MAURO
BENEVIDES

PRC"JETO DE LEI DA CÂMARA tl9 19179

.

'!':-ans forma a FederaçÃo das I:scolao FederAis tsoladas do Estado do Rio de Janeiro
FI:FII:RJ em Universidade do Rio de Janeiro-

30o04o79

30,04. 79

Senador

SALUANHA
CERZI

C~:IR!Oo

PROJETO DE l.EI DA CÂP.ARA 1~9 53178

Disp~e sobre doaçÃo de lote 4 Organi1.a!Ão
~as Na9ões Unidas .. ONU - pela Companh

30.04,79

a

30.04o79

LO MANTO
JONIOR

Ir.:obillária de Brasi'lia - TERRACAPo

DATA DE
RECEBIMENTO
NA C:OMISSAO

NIJMERO E EMENTA

cr!cro m

Senador

RELATOR

DATA DA

OESIGIMDO

OISTRIBUIÇAO

99-VP/EPS 1 de 1979

O!'!cio n9 99-VP/EPX, de 16 de abril de 1979 1
do Vice-Presidcnte da Pioneiras Sociais, cn·
car.:inhando ao' Sendo Federal 1 cópia completã
Ca Tor..ada de Contas da Fundação das Pioneiraa Sociaio referente ao exerc!cio de 1978o

23o04o79

Senador

30o04.79

JORGE
I<ALUME

I

.s!:I'!'E!ii::

DOS

TRA!JJ\LHOS

DA

CO/USS~O

Rcun!Õu:J Ord1n~r1u::: • o,, o o. o o o o o o o ••• o. o. o o o. o o o o. o o...

UJ

Projctoo rclntndos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

21

!'rojutO!l di:JtribuidO:J , , , o, o,, o o o,, o o. o, o o, o, o,,, o, o,, o

0~

Pudido:.; do Vi!lt<l o o. o o. o o •• , o. o o. o o o o ••• o,, o. o o. o •• o, o.

l.l.!

DuclllrilçÕoo de Voto • o. o. o o o o. o,, o o. oo o o, o. o, o o o o o o •• o,

01

llrlluiliu, um 02 da miliO Uu l 'J7J.

IJIAKIO 110 CONGRESSO NACIONAI.(~çio li)

Co:'IJISSAO Ot:

LEGUiLAÇí'íO !iOCI.íL

HF.I.ATú!IIO COIUtESI'ONDENTI' AO Mf.S DE
PHESIIJE~'TE:

SE!lAOOR IIELVIDIO JnliH:;S

ASSISTENTE:

DAIIIEL REIS DE SOUZA

NUMERO E EMENTA

AI!JHL

DE 19 79

DATA DE AE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

AEI.ATOA
DESIGNADO

CATA DA
DISTRIBUIÇAO

20.03. 79

Senador ALO:!
SIC CHAVES

03,04. 79

Senador F'RA!:!

05,04. 79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

COMISSAO

OBSEAVAÇOES

PROJETO DE LEI 00 SENAOO t/0 271, de 1 975
Di!;põe sobre a inscrição dos funcionários municipais junto ~ INPS.
Autor: Senador Itamar Pranco

PROJETO DE LEI DA C~/illA NO 170, de 1 974
Dispõe sobre o exerclcio da profissão
de motorista de táxi e dá outras providências.

04.04.79

CO HONTORO

Autor: Deputado Alcir Pimenta

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

CATA DA

DESIGf'JADO

DISTRIBUIÇAO

PROJETO OE LEI 00 SENADO NO 136, de 1 976
Altera a Lei nQ 4.886, de 9 de dezembro de 1 965, que regula as atividades dos
rcp~esentantes comerciais autônomos, e dá
ou trás providências.

29.03. 79

Senador LEN;Q
IR 'lARGAS

03,04. 79

04,04. 79

Senador ALO:!
SIC CHAVES

05,04. 79

04.04. 79

Senador IIUMDERTO LUCENA

05.04. 79

Autor: Senador LOurival Baptista

PROJETO DE LEI 00 SEflAOO NQ 156, de 1 976

Dá nova redação ao artigo 492 da Consolidaçdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei no 5.452, de 10 de maio de
1 943·
t.utor: Senador Lázaro Barbo:a

PROJETO DE LEI 00 SENAOO NO 159, de 1 976 ..
CmtPLEMEtrt'AR
Introduz modificações na Lei Complemcntilr no 26, de 11 de setembro de 1 975.
/1U ter:

Scn.:~dor Nelson Carnr.iro

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

.CONCLUSAO

DA

COMISSAO

OBSERVAÇOES

lliÁRICI IJO C'ONGII}:SSO NACIO:'IóAL!St~~~~ IIJ

NúMEnO E EMENTA

PROJETO DE

dc)S

DATA DE

llELATOil

DATA DA

RECEOH,1ENTO
NA COMISSIIO

DESIGNADO

OISTRIOUIÇ.\0

04.04. 79

Scmc1dOr JAI-

CONCLUSM
DO PAilECUl
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OUSEilVAÇOES

COMISSI\0

LEI L'A CÂ."lARA NO O~, de 1 976

tUtcr.:t o artigo 73 da
Leis do Trabalho.

Con~olidaçdo

05.04. 79

SOU Ot\RRE:1'0

Autor: reputado Roland Corbirder

PRDJE'JO DE LEI DA c;\MARA Nl! 15, de 1 976

Introduz altcr,:u;ões n<1 Consolidclç'ão
d.:~~ Leis do Trabalho, .aprovadol pelo Decrc
to-lei no s. 452, de 1 o de maio de 1 943·-

04.04. 79

Senador ALO:! 05.04.79
510 CHAVES

1\utor: Deputado E:duardo Galil

Encaminhado
j SGM, com ''
Oficio no 09/
79-CLS para
pedir informa
çÕc:> ao Gov~do E:st. Minas
Gerais, em
20. 04.79

OfiCIO "5" Nl! 19, OE 1 977 - do COVEIWAOOR
00 ESTAIXl DE MifiAS GERAIS

Solicitando autorização do Senado Fe-

05.12. 78

Ceral, para alienar, ~ Companhia Suzano de
Pa?el e CelulosE, sediada em são Paulo, óreas àe terra::; devolutas localizadas
nos
l·:unicipios de TUrmalina, Minas Novas e Virgem da L.Jpa, naquele Estado.

I

NúMERO E EMENTA

'I
'

Senador HEJ!

03.04.79

VICIO NUUES
(AVOCAOO)

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Senador HENRI
QUE DE LA

03.04. 79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

PROJETO DE LE:I 00 SENADO NO 114, de 1977CO:·!PLEMEIIT AR
Introduz alterações na Lei Complementar .r)!! 7, de setembro de 1 970, que instituiu o Plano de Integração Social(PIS).
A~ltor:

05.12. 78

Rof

ou~

Senador Nelson Carneiro

PROJETO DE LEI 00 SENAOO NO 176, de 1977
Modifica a redação do art. 5". da Lei

30.03.79

senador J AISON BARRETO

03.04. 79

05.1::!.78

. SenadOl' /V..OYSID CIIAVES

03.04. 79

no J, 999, de 15 de dezembro de 1 961.
Autor: senador Nelson Carneiro

PROJETO DE LEI DO SE!lADO NO 242 1 de l 977
Acrescenta c 411 uo ~rt. 411 da Lei Com
plcmcnttlr nll 26, de 11 de netembro de 197"5.
1\utor: SenoJ.dor llelson Curneiro

I

j
l,

r

.CONCLUS/..0
DA
COMISSAO

OOSERVAÇOES

r

I

SábldD 11

OIÀRIO UO CONC:Rt:SSO NACIONAL.(Stçio lll

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGtJAOO

DISTAIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCt.USAO

DA

169)

OBSERVAÇOES

COMJSSAO

P20JETO DE L8! DA C/..!11\R•i N~ 22, do 1 977

Acre!lcenta pardgrafos ao .lrtigo 766

05.12. 76

Senador JESSt

04.04.79

FREIRE

do Decreto-lai no 5.452, de 10 de maio de

1943(Consolidaçdo das Leis do Trabalho).
~;,ltor:

Deputado Peixoto Filho

PPOJETO OE LEI DA Ci\MARA NO 23, de 1 977

Parecer por

Altera a redaç!io do artigo 147 do De- 05.12. 76
creta-lei no 5.452, de 11! de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
Autor: Depu ta do Raimundo Parente

............... .........
MOACYR DALLA
~enador

Redi~tribuÍdo
ao Senador
llELVIDIO 1/UNES(avocado)

D4.D4. 79

audiência da
COmi!lsão de
constituição
e Justiça.

26.D4. 79

concede vis
J.D Senador
ta do proje: Raimundo Pa~~;
to ao sena - te, para vist
dor Raimundo
Parente. em
26.D4. 79

om 26.D4. 79

PROJETO DE: LEI DA CÂl-IARA N; Jl, de 1 977
Fixa em seis horas e jornada diária
de trabalho nos serviços de coqueria
e
bateria de fornos e detennina outras pro
vidências.
-

D5-12. 76

senador F'RAllCD MDNTDRD

D4.D4. 79

Autor: Deputado Peixoto Pilho

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

ÓBSEAVAÇOES

PRDJ8TO DE LEI DA CÂ.'1ARA NQ 32, de 1 977
Acrescenta parágrafo ao artigo 3; do
Decreto-lei nll 9.853. de 13 de setembro
de l 946, que atribuiu à Confederação Na
cional do comércio o encargo de criar
orga.ni:ar o Serviço social do comércio.

J ESS~ 04.04. 79

D5.12.78

Senador
PREIRE

D9.D3. 79

Senador HENRI
QUE DE LA RDf
QUE

D3.D4. 79

26,D3. 7~

senador· J AISON BARkETO

D3.D4. 79

e

Autor:

~putado

Herbert Levy

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 39, de 1 977
Dá nova redação ao § 211 do arugo
543 da COnsolidação ~as Leis do Trabalho,
que trata do empregado eleito para o cargo de administraçdo sindical ou representação profüsional.
Autor:

~putado

Adhemar Ghisi

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 51, de 1 977
Dá nova redt~ç::io ao art. 411 da Lei n11
5. 757, de 3 de dc:cmbro de 1971, que est,2.
belecc regime de gratificaçdo ao pessoal
~ dispo siç~o rjo F'UNRURAt. c dá outras providênci.:~s.

Autor: rupUtí!.dO Homero S.lntos

Parecer fa ..
vorá.vel.

Aprova o
parecer, em
26.04. 79

-

.

lfl'.l.j
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DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISS;\0

Núi.U:RO E EMENTA

--------------------·~·----~~~~

RE.LATOR

DATA DA

Of;SIGNADO

OISTAIOUIÇAO

Senador MOACYR DALLA

04,04. 79

Senador JESSt
FREIRE

03,04.79

Senador F'RAE
CD MONTORO

03.04. 79

CONCLUCAO
DO PAR(;CEn
DO RELATOR

CONCLUS;\0
DA
COMISSAO

P.:srcccr por
.:sudiência do
Ministério do
Trabalho.

Aprova o
parecer, em

ODSERVAÇOES

PP.OJE1'0 DE: LEI DA CÂ."'ARA NQ 104, de 1 977
,\crcr;cent<l dispodtivos uo urtigo 10
05,12. 78
dJ Lei no 5,107, de 13 de r;ctembro ·de 1966,
que dispõe. sobre o F'undo de Gdl'untiu do Te~
po de ScrVlço.
:.utor:. Deputddo Horcira Franco

PROJETO DE 1.8! 00 !JENAOO Nll 107, de I 978

-

Altera a conso1idüção das Leis do Tro
balhO e estabelece critério para agregdl'
ao sa1~rio-minimo o aumento da produtivida
de da economia nacional.
-

22.03. 79

26,04.79

-

Autor: Senador It.:unar Franco

PP.OJeTO DE LEI 00 SENAOO Nll 139 1 de 1978CO:·:PLEl1Ein'AR.
Acrescenta parágrafo ao art. 411
da
Lei complementar n11 26, de 11 de setembro

05.12. 78

de I 975.
Autor: Senador Otair Becker

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEOIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTA113UIÇAO

19.04. 79

Senador LEN.Q
IR VARGAS

20,04.79

28.11. 78

senador J AISON DARRETO

04.04.79

Senador FRAE
CO MONTORO

04.04. 79

PROJETO DE LEI DA CÂHARA Nll li' de l 978
Dispõe sobre estágio ocupacional para
o menor carenciado.
Autor: Deputado Manoel de Almeida

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nll 17' de I 978

oi~põe sobre a profissão de Técnico
em Próte~e Dentária e .determina outras pr8.
vidência~.
Autor:

~putado

Braga Ramos

PROJE:TO DE LEI DA CÂMARA Nll 39, de I 978
Regulu ü atividadc das cmprcs.:~.s de rc
crutamento, ;ocleç:lo, assessoria, consulto:
riu e oricntaç::io proflssion.:l1, c dd outr.:~.s
providências.
Autor: Deput.:1do Roberto Curv,llho

05,12. 73

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO ·

ODSERVAÇOES

~·!!lo:!:l"e:''::..'!:l'ccl'>:___________________~IIIÁHif}J)() Cfl~GHt:sSO NACIONA.CI:C.ICCS.C:<::_i':c".::'''-----------------~':::"::':'':_:'>::1_::1"'=

Rt:LATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIOUIÇAO

05.12. 78

Senador HUM!JERTO LUCEf/A

04.04.79

05.12. 78

Senador J AI-

04.04. 79

DATA 0[

NúMI::f\0 E Cl.li::NTA

REC[OIMHJTO
NA COMISSAO

PPOJE:TO DE:

U~I

D,\ cí'~"l,\RA

m1 57,

df~

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

OBSERVAÇOES

DA
COMISSAO

l 978

Di !>pÕe ~obre cJ duraçdo de m.:wduto5
Co:; representante$ ClLl!l!:ii!lta!l no COM!:iclho
curador do F'Undo de Cur.mtia do Temflo de

!lcrviço.
/lu to r:. Deputado Álvaro Dia:.

PROJETO OE LEI DA CÂMARA tiO 66, de 1 97B

Parecer f'_!!
Alter.:~ a ruda.;~o do art. 353 da censo

-

lidar;óo da!:i Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de H de maio de

vorável.

Aprova o

parecer,em
19.04. 79

SON BARR8TO

-

1 943.

Autor: tepu ta do Pedro Parl.a

PROJETO DE LEI DA C?..MARA NO 71, de l 97B
Regula a atividade profissional nos
jornais de empresa.

05.12. 78

Autor: Deputado Ildêlio Martins

senador I!E:rlRIQU8 D~ LA
ROCQUE

*******••••

ReJistribul.d
ao Senador
RAIMUNOO PARE:N'I'E:,

04.04. 79

·········

I

RELATOR

CATA DA
CISTRIBUIÇAO

05.12. 78

Senador HUMBE:R'ro LUCENA

04.04. 79

os. 12.78

Senador MOACYR DI\LLA

04.04. 79

Hodlficol <1 r(•dc~t-;do do drtigo •HG e de
2:?.03. 79
~eu pur:1aro~fo Único d,1 Consoliddç-:Ío d.1~ Lei~
do 1'ro~b,"\lho, ,,prov,ld<~ pelo occrcto-lci no
~o 45:? I tle 11! de mdiO de 1 943,

Senudor MOACYR DALLA

03.04. 79

DATA DE
RECEB1t.1ENTO
NA COMISSAO

Aprova o
parecer,em
26.04. 79

26.04.79

CESIGNAOO

NUMERO E EMENTA

Parecer f a
vorá.vel, co'iii
a Emenda no
1-CLS que oferece.

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

PROJ~TO D8 L~! DA C11MARA 1/0 74. de 1 97B

Dispõe sobre a concessão de adicional
de pe:;:-iculosidade aos vigias e guardas de

segurança.
Autor: Deputado Jorge Paulo

PROJ~TO OE L~! DA C11J<ARA 1/0 77 • de 1 978

P.egul,ll!lenti! a profissdo dos trab,Jlhudore!:i ern tr.Jnsportcs rodoviárias e llá outr~s providêncids.
N;, tor: ~putddo José lladdad

Parecer CO,!!I concede vistrário,
t.1 do projcto uo St.'n<ldor
HUMBERTO LUCENA, em
19.04.79

PROJETO DF: LEI DA CÂf.IARA Nt! 79 I de 1 976

,·~u

to1•: [À_•put..Jdo JÚllo Viveiro~;

------'-

Ao senador
Humberto Lu•
cena, p<lra
vista, em
19.04.79

-' r.

DIÁRIO DO CONGRF~'iSO NACIONAL (~ln 111

16% S4b•du 12

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA OA

OESIONAOO

DISTRIBUIÇAO

M11ludr 19711

CONCLUSAO

CONCLUSAO

DO RELATOR

COMISSAO

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

Parecer fa
vorável.
-

Aprova o P!
recer, em
19.04.79

DO PARECER

DA

OBSERVAÇOES

PP.OJETO DE LEI DA Ci\:iARA Nll 83, de 1 976

Acrescent.l novo item ao parági-afo :30
do drt. 10 da Lei nll 5.890, de 8 de junho
de 1 973, que altera a legislação de previdência social, e dá outras providências.

05.12.76

senador ALDX
SIO CHAVES

04.04.79

23.03.79

senador JESst

03,04.79

11'Jtor: Deputado Gomes elo Amaral
PRpJgoro OE LEI DA C;\MARA Nll 92, de 1 976

Altera a redação dos artigos 379,380
e 404 e revoga o artigo 375 da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo O!

PREIRE

creta-lei nll 5.452, de 1!1 de maio de 1943·

Autor: Deputado Adhemar Ghisi
PROJETO DE LF.I DA CÂMARA Ng 100, de 1 976
Institui salário adicional para
e~pregados no setor de energia elêtrica

em condições de periculosidade.

.

os

05.12. 76

Senador LENO-

19.04.79

IR VAllGAS

Autor: Deputado José Carlos Teixeira

NúMERO E EMENTA

DATA 'DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

05.12.76

Senador ALOy

'04.04. 79

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

PROJETO DE LEI DA C11MARA Ng 111, de 1 976

Assegura à mulher que tenha filho menor, vivendo em sua companhia, o direito à
opção por jornada reduzida de trabalho.

SIC CHAVES

Autor: Deputado Pernando COelho

PROJETO DE LEI DA c11MARA NO 144, de 1 976

Altera dispositivos da Lei no 4.769,de·
9 de setembro de 1 965, ~e "dispõe sobre
o exercido da proFissão de Técnico de Admi
nistração.
-

04.04.79

scnador·HENRI

05,04.79

QUE DE LA ROf
QUE

Autor: Presidente da RepÚblica

PROJETO DE LEI DA c11MARA NO 136, de 1 976

Altera a Lei no 5.107, de 13 de sctem
bro de l 966(F'undo de Garantia de Tempo dÕ
Serviço).
Autor: Deputado Jo~o Alves

05.12.76

Senador JESSt
FREIRE

04.04.79

-

IIIÁHIU 110 CII:\GH~~'iSO :'\j..\(10/'IIAI.fS<>ç~nll f

DATA Df:
nt:CEOIM!]JTO
NA COMISSAO

flúi.1ERO C [MENTA

PROJI:."'TO DE

LEI

DATA DA
DISTAIDUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECCA
00 RELATOR

.CONCLUS.A.O
DA
COMISSAO

lbq7

ODSEAVAÇOES

DA diMAr(li JlQ 146. de 1 978

Dispõe ~obre as prof i ~~ões de dbtribuidor c de vendedor de jornai~ e revi~tas.
Autor:

Rf:LATOR
DESIONADO

Sib1dn 12

05.12. 78

SenoldOr LEUOIR VARGAS

04.04. 79

Depu tudo Alceu Colures

PROJETO OE DCCRE't'O I,F.:G!SLATTVO

1 978.

"'

~6,

de

Aprova o texto du Rcr.omend<~çiio nl! 120,
icbrc Higiene no Comércio c no::. Escritórios,
<:~-:!otadJ pel.1 Confer~ncia Internacional
dO
Tr :tbJlho, em 8 de julho de 1 964, em
sua
43! Scss'Z.o, realiz.Jda em Genebra.

Parecer
vorável.

03.04.79

Senador HELV.!,
DIO NUNES
(AVOCADO)

03.04.79

04.04. 79

Senador t.ENOIR VARGAS

05.04. 79

fa-

Aprova o
parecer, cm

19.04. 79

-

l!:J.tor: Pre!:idente da RcpÚblicü
PlWJETO DE LEI DO SE!lAOO UI!

11,

de 1 979

Modifica a rcdaçdo do § 40 do artigo
543 da consoliduç~o das Leis do Trabalho.
Autor: Senador Orestes Quércia

NúMERO E EMENTA

1----------------------1

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RElATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Senador FRAN
CC MONTORO -

05.04. 79

Senador HEN-

26.04. 79

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

PROJETO DE LEI 00 SEUAOO Nll 12, de 1 979

Revoga a letra "b 11 do artigo 62 da
Consolidaçiio das Leis do Trabalho.

04.04. 79

Autor: Senador Orestes Quércia

PROJ E:TO DE LEI 00 SE!lAOO

m

35, de 1 979

Revog<.1 o artigo 528 da consolidaç'So

26,04. 79

RIQUO DO
ROCQUO

d.1s Lei:; do Trab.Jlho -· aprovadu pelo Dec:-eto-lci nll 5.'152, de l!! de maio de 19•13.

LA

t\Utor: ScnM!Or P.:lulo Rron!iard

l--------------------·----ll-------l---------l------l--------l-------1------~
PPOJ ETO DE LF.f 00

S~:lli\IXl

W! ,1, dt• 1 979

rntroJu:. illtt•r.,r;Üf!t. tl.l con~olld;lç-:Íu
t! :~: LL·i~; dtl 'l'l'.Ü1c~lho, no 'l'i tu lo rl'!'l'rcnto
·I or:;.wi:~.~·,::·,0 ~dndlc.11, p.:~r.1 o fim dl• comp.~tlbilt·.~:lr L)~~-·.~~~ di~;po~itlvo~. com O!> pl'o
r. o~ 1 t'O!; l.:ll/1~; I i~ llC i ll/l,ti!.; de 1 j lll'I'J,\tk• d(' .l!l•:ncjoiL,':ÍO Í'rofi~;~;iono~l e d1.· convicç7,o :•eliq 1 O~;~~, poli ti c <L ou fi.lo~;Úf ÍCd•
k-<~or: fol'n,td.:1r l'l'dt•o ~imon

26.04.79

Zen.:uJor LENO
IR VARGAS -

:!6.04. 79

IUÁHIO UO CONGRESSO NACIONAl. (Sf.(in li)

RELATOR

DATA DA

NA COMISS/\0

OESIONAOO

DISTRIOUIÇ/\0

22.03. 79

Senador FRA!!
CD MONI'ORO

03.04.79

27.03.79

Senador l.oEN.Q
IR VARGAS

03.04.79

DATA OE
nECEEJI/.1ENTO

NúMERO E EMENTA

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISS/\0

ODSE:RVAÇOES

PROJETO DE LE:I llA CÂMARA 1/V 8, de 1 979
Acrescenta dispositivo
daz Leis do Tri!.b.:tlho.

à

consolidaçdo

Autor: Depu ta do Frederico Brand:lo

PROJETO DE: LEI DA cí\MARA N~ 11, de 1 979
Acrescenta parágrafo Único ao artigo
28 da Lei nv 3.807, de 26 de agosto de 1960
que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência social e dá outras providências 11 •
Autor: Deputado Francisco Amaral

--

PRDJ ETO DE LEI DA CÂMARA NO 12, de 1 979
Modifica dispositivo da Consolidação
das Leis do 'l'rabalho, aprovada pelo Decreto-lei nSI 5.452, de 111 de maio de 1 943.

28,03.79

senador HUMBERTO LUCENA

03.04. 79

Autor: Deputado Luiz Braz

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

02.04.79

senador MOACYR DALLA

03.04. 79

02.04. 79

Senador HUMBERTO LUCENA

03.04. 79

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

PROJETO DE LEI fJA CÂMARA Nll 15, de 1 979
Dispõe sobre a reabertura do prazo an
tes previsto na Lei nll 5.480,. de 10 de a:
gosto de 1 96a, para aplié:ar aos trabalhaéorés avulsos a!> disposições da Lei 5.107,
de 13 de !>etembro de 1 966, que "cria o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço e d~ ou:
tras providências".
Autor: Deputado Henrique Eduardo Alves

PROJETO DE LEI DA C11MARA NO 16, de l 979
Oisp6e sobre o exercl.cio da profis!>ãa
de 11etealogista e dá outras providências.
Autor: Deputado Peixoto f'ilho

PROJETO DE: LEI 00 SENI..OO N~ 58, de l 975
Regulamenta a profiss~o de sociÓlogo
c dá outras providências.
Au ter: Senador Vasconcelos Torres

senador
PREIRE

JEsst

23.04. 79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSEAVAt;OES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Srtlo 11 I

DATA D~
RECEBIMENTO
NA COMISSM

NúMERO E EMENTA

S-'bldo 12

RELATOR

DATA DA

DESICitiADO

OISTAIBUIÇIIO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMJSSAO

Determina a :revi!ldo

e dd

trimc~ tral

do !ia-

outril~ providências.

26.04. 79

Senador MOA-

26.04. 79

CYR OALLA

,\utor: senador Marcos Freire

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

RouniOes Ordinárias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2

RouniOoa Extroordinárlns - - - - · - - - - - - - - - - - - - -

B

Projoloa ralnlndos

48

PIDJolos dlstrlbuldos
Projolos om d1Ug6nclo •

2

Ollcios rocobldoB •

5

Oflclos oxpodldos - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Podidos do viola

2

Emondas apresentadas •

1

·---------

Subomondns oprooonlndiiS - - - - - - - - - - - - - - - - Subslllutlvos _ · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projotos do Rosoluçllo - - - - - - - - - - - - - - - - CocltlfllçOoo do voto--·--·
Comporoclrnonlo do autorldndos - - - - - - · - - - - - · - - - Vololl com roslllçOuu - - - - - - · - - - - - - - - · - - - · - - ·
Comltos uxpodldoo -·--·--·--·-------·--··
Brasllla, om JO de

...

OBSERVAÇOES
O projeto
vo1 tou à CLS
para apreciar
as enendas de
nlls 1 e 2, de
Plenário.

PPOJE:TO DE: LEI 00 SE!IAOO NO 155, de 1 976

l~io-mlnimo

1699

.lbri1 de l 979 •

~

I
I
lliÁRIO ()0

17011 Slib•do 11

COMISSAO LlE

ll!NAS

ABRIL

PilES! DENTE:

SE!IADOR

ASSIS'fENTE:

ROIIAillO PACHECO DE OL!v:EIR.\

ARNOll DE

DA C~III\R!,

CEBIMENTO
NA COMISSAO

009 Dl! 1979

)10

1\hlode 1979

DE 19 79

MELLD

OA'!'A DE RE·
NúMERO E EMENTA

LEI

NACIONAI.(St-çAo 11)

E l::JIEllGH

REL.\TóltiO COMESrONDENTE AO MES DE

PRO.l'!\TO DE

CONGRF~'iSO

CATA DA

REI.ATOR
DESIGNADO

CONCl.USI\0
DO PARECER
00 RELATOR

OIS.
TAIBUIÇAO

CONCt.USAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

I

.
AliTORIZA A Rl:I.LIZAÇ~O DE ESTUDOS
GEÓLOG!CO> S TOPOG:tÁF!COS PELAS COIICESS!Ei
RUS DE S:l.'l'IIÇOS PÚDLtCOS D~ llNEl1GIA ELtrR
CA, ARA IEPLA!!rAÇ'O DE IIISTAIAÇil~S DE T
.
H!õSAO Ell TE!ISAO NOII!tiAL IGUAL OU SUPE.'IIOa'"
A 230 KV.

18,ot,,79

SENADOR
fu'FON~O Cl\l!AliG

1S.ot,,79

19,0... 79

SE!If,DOR
ALBEI!rO SILVA

26,0... 79

e

A.utor; Poder Executivo
eRo.TZ~O DE LEI D.\ c.~J.!o\Rt. NQ

081,

DE l22ª

ES!ABELECE llDil!IAS Pl\l\A O ENGARRAFA·
HEIITO l! DISTRIBU!Ç.O DE GÃS LIQUEFEITO DE
PErR0LEO,
I

'

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

E~~&!J

DE ~Eg5~t2

Ii&I~LAilJ:Q

H"

l.~E

O T:lXrO DO ACOilDO EIITRE O G,Q
VERIIO DA Rl:?0BL!CA F!!DERA'riVA 00 llllASIL E O
GOV:mt:O DO PEI\0 SODRE A U:sr~LAÇÃO E FUIIC!O
CRir0RIO DA MI~IEI\0 PERU COMERCJ<L,

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

SENADOR

26,0... 79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

1222

APROV~

NA:l·!El:to, l!f\ cmm.t DE S?\0 P.\UL0 1 DE UJ1

RELATOR
DESIGNADO

26.0... 79

hRNOil OE HELLO

ES~

S!ln'E$E DO$ T!!Aft.\I,HOS oA COlill§liQ
REUII!OES El(TMORDINÃR!AS , , , , , , , , ,
PROJ~rO:J

RECEDIDO:J

1

o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o. o.

PROJ~ros DIO'J~Il!DUÍDOS , , , .. , , , , , ,

COtlfiESPD!IDi'tlCIA. lli~CIHIIDA.

o •• , , o o o , , , , . o , , ,

Drlul{l1Q 1 30 do nbril do 19?9

2

CONCLUSIIO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

M~lndt

UIÁRIO UO

1'1711

CO~IISS,\0

(O~GRESSONACIONAI.(~ç~o

III

Sábldn 1l

17111

DE P.EOAÇAO

nEL~\'fÓltiO

CORnESPOSDENTF. AO l'tlt.S DE

AOR I L

DE ID 19

l'flESIDEN'rE: DIRCEU CARDOSO

ASSJSTE!\TE: tlarla Tharaza IIA!Jalhãu Hotta
DATA CE AE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMgRO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS.

TRIBUICAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

PARECER 11'! 28172
qadação final dll emenda do Senlldo .10 Proja•
to de Lei da Cãm01 r a nt;> )8' do 1978 (n~ ....
).4))177. na Cua de origem) que d~ nov01 r11
daçio aos arti!Jos JS a )6, da Lei n';' 5.700'7
de I~ do :r.ctcmbro de 1971, que dispõe sobre
a forr:~a c a aprisentaç~o dos sfnbolos na~!!
nill s.

2~.03.79

Dirceu Cardo·

29.03.79

Rcdaçio

r I na 1

Aprovado er:1

1B.o4.79

Rodilção final

Aprovado cm

50

03.01.79

PARECER 11'! 62/79
Redaç~o final do Projeto de Resolução n'! 6,
do 1979. quo autoriza ii Prefeitura Hunici·

18.01.79

DI rcou Cardo·

18.01.79

50

pai de Durinhos (SP) a elevar em Cr$ •••• ••
6S.J64.000,00 ($essenta e cinco milhÕes, tre
zentos c sesuntil c quatro mil cruzeiros) Õ
montante de su.:s drvlda ee.nsolldada.

CATA DE
RECEBIMENTO.
NA COMISSJI.O

NOMC:RO E EMENTA

PARECER

fi~

RELATOR

DATA DA

OESIGNAOO

OISTRIBUIÇAO

Dirceu Cardo-

18.01.79

CONCL.USAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

6!172

hdaçio final do P,ro)eto da Resolução n!' 07, 18.01.79
do 157~. que autorlu a Prefeitura Huillclpai do Limeira (SP) a elevar em_Cr$ ........
10l.lt7~.S70,~2 (cento e LAm mllhoes, quatrocontos e utanta e nove mil, quinhentos o se
tenta cruzeiros o novenu o dois centavos) C
nontanto do iua di vi d.a conso I r dl.lda.

Red1çio fi na!

Aprovado em

18.01.79

lO

PARECER N';' 64/79
Rodação final do Projeto do Rasolução n';' 08, 18.01.79
de 197~, 1uo utorlu a Prefeitura Hunlclpal
Jo Coxlm HS) 11 olavar cm Cr$ 22.SOO.ODO,DO
(vinte o dois nllhÕn a quinhentos m\1 cru•
zclros) o montante da sua drvlda consolldad11

PARECER

N~

18.01.79

Red1çio final

20. DI. 7>

Rodaçio final

Ap rovildo em

18.01.79

82/79

Rodaçio final do P rojcto de Rcuoluç~o n';' D~, 20.01.79
do 1979, qu11 liUtorlza., Prll(eltur.a Hunlclplll
de Cubat:io (SP) a 11lavoar cm Cr~
mi·
179.751.000,00 (conto o sutenta c novo
cru·
I hÕcu, scteccnto' c clnqUcnttl c um mil
dívld.l
con~olltlad~
z ll r r o~) o nontontc
~ Utl

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

,,

Dlrcau Cardo50

Handoa Cllnlllo

Aprovado om

20.01.79

OSSERVACOES

I)J,\HIO llO CONGIIESSO

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEOIMENTO
NA COMIS!JAO

~AI'IO~AI.(Stcinlll

l'l[LATOR

PATA DA

DESimiiiDO

DtSTRIOUJ';,\0

CONCLUSAO
DO P!.flCCEA

Da nc:..;ron

COIICLU!J,\0
DA

OOSERV/,ÇCES

CQI.li!J~.\0

PARECE!\ ti<;' 111/79
Rt:daç3o final do Projeto d..: Re~oluç~o n'.' 12
c!t: 1979, que .:.utorll.l a Prefeitura 1\unlclp.l
de Londrina (PR) o1 e levar ern Cr$ , ., .... , ..
3B6.596.131,16 {trc::l!nto~ c oitenta c
se!.
milhÕes, quinhentos c oitcnt.l c ,eis mil ccr
to t: trintJ C ur.1 cru::clro~ e d~.:lcs·~cls ccnt.
110~) O r:lOrltJntc di.! ::OU.:I drvid.:l con::.oJJdiidól,

24,04.79

S<~ldanhol

Dur:i 2~.04.79

24,04,79

S<~ldanha Oerzl

Rcdolç~o

fInal

AprovJdC cm
24.0it.79

Red<~ç:lo

fI na 1

Ap rovo1do em

PARECER N<;' 112/79
Redação fln.tl do Projeto de r.c5oluç:lo n<;> 13
do! 1979, que olutorlz.:~ a Prefeitura 11unlclpd
de Plndamonhangaba (SP) .:1 clcv<Jr cm CrS , ..
14,0.532.&00,00 (cento c Quur~:~nta mllhÕ(l$ 1
qulnhento~ e trintll e dois ~:~11, u sclscento
cruzeiro:;) o 1'10fltilnte de su<J dÍvida consoll
dada,
·

PARCCER

11~

24,04,79

21.01.79

122/79

Redaç:io flno11 do Projeto de Rusolução n~ 14
de 1979, que olUtorl::a a Prefcitur11 llunlclpa
de Co1maçari ([!A) a elevar em Cr$ ......... .
63.300.000,00 (scsscntol c trê~ milhÕes c ol
toccntos rnll cru:eiros) o montante de su.:s d
vido1 consolidad.l,

NUMERO E EMENTA

26,04.79

Dirceu

C.:~rdos

Aprovado em

26.04.79

26.01.79

DATA DE
RECEO/M!:NTO
NA COMISSI.O

Projeto de Resolução n~ 03, de 1976. que sus
pende a exccuç~o dos Portt~rl as n<;'::. 29/72
é'
1/73, da Sccretarl<~ dll Educ11ção do E~tado de
São Paulo.

19,05.78

Projeto de Rasolução n~ 15, de 1979, que SUi
pende a exccuç~o do art. 166 da l.el n~ 1,06"&'
de 1975, de 30 de dezembro de 1975, do Muni·
crplo paulista de Ch/IViJntcs.

Z$,04.79

ProJeto de l.cl da Câmara n<;> 109, de 1978,quc
altera a ro'lrlação do art. 126 do Decreto·lel
n~ 200, dt: 25 de fucrelro de 19G7, que 11 dl5
:-üc 5obre ol oraolnl:aç:lc dol admlnl~traç3o fe':
é~ro~l
t:\tilblllecc dlretri:u5 poHol o1 rcformll
allmlnistratlvil, c d.i outrH provlt.liinclo~::. 11 ,

25,0~.79

RELATOR

DATA DA

CONCLUSAO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

00 RELATOR

DO PARECER

CONCLUSAO

OA

ODSERVAÇOES

COMISSAO

"-------------------------------------------~----------"--------------~----------'-------------"--------------'--------------"'

-·~·

--~-----------------~------

:\IMiu dr l'l7'l
--·--

DATA DE
RECt.:OIMCNTO
NA COMi5ShO

NUMeRO E EMENTA

,,

8). do 19)5, q uó
r>rojeto da Lei do c.ima r li
dispõe sobre o rc9htro do cr:~p r c~ as nas. c n tI
dadcs fiscalizadoras do exerc:rclo do prof Is':
sõc 5.

26.04. 79

Projeto de Resolução n~ 18, de 19 )9. quo
pende a execução do art. I~ do Decreto
n!
20.635, de JQ,I0.70 c o Inciso 11 do I I! do
6.485, do 20.12.72, do E!
o1 r t. 15. do Lei
ta do do RI o Grande do S uI,

'"'

2),04. 79

~rojcto de Lei do Senado n~ OI , de 1979-0F
que altera o efetlvo do soldados PH da Po I r!
di outras
elo Hllltar do Dlstrl to Federal
provldCnclu.

27.04.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

Dl!iTAIElUIÇÂO

CONCLU~ÂQ

DO PARr:CER
DO REt.ATOR

"'

•

SINTESE DOS TRABALHOS DA COIAISS~O

RouniOas Ordinária!~-.!..------------·-----
RauniOaG

E~ttraordln.1rl;~s

-''---

!_1·------------------Projotos dlstribuldos -LZ-----------------

Projetas rclltados __

Projotos om dltioUnclo .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUc:los recebidos - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OIIclos oJCpodldos ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podidos do vlr.ta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emondas ólpro::.onladas · - - - - - - - - - - - - - - - - - - Subumondas npro~ontadas · · - - - - - - - - - - - - - - - - -

!iub:otilull~os. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projeto:: du Ror.otur;~o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ouc:tarnçOou do voto _
Comparoclmonto do oJtorld:ldD:I
VoTos com ro:ottlçGo:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con~l!OII OKpodldos - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -

Orilaflla, cm )O du .1brll do 1979

CONCLUS.Z.O
DA

COMISSÃO

OBSEAVAÇG:::S

-

I

17110 Sli~1dn ll

UIARIO IHI C"O:O..GIU:!\SO ,'liACIO~AI.iSI'\'IittiiJ

:\l~ludt•

::::::_=:=--------~~~~~~-----~-~~~~~----~~~~--

DATA DE
RECCOir.IENlD
NA COMISSIIO

NúMCRO C EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIONACO

OISTRIBUIÇAO

CONCLU.S,\0
DO PAnEC(;R
DO RELATOR

CONCLU!>IIO

DA

1'17'1

OOSERVAÇOES

COMISSIIO

PROJfi~..!~fl DA CÃHARA !l9 3G!77

04.04,79

Dispõe Gobre padronização de embalaecna e
dii outra a providênciaa.

Scn.ldor
LO MANTO

05,04.70

J0NIOR

PF.OJETO DC LEI O{\ CÂMARA N9 51/76
Dispõe sobre a f,lbricação de detcreentcs
n~o-biodeeraddveis, nds condições que cs
pccifica.
-

~5.04,79

SINTESE DOS TRABALHOS

l. RJ:UN!OES REALIZADAS , ..... , .. ,. , .. ,. ,. , , , , ... , , , 01
2, PROJ!:TOS RECEBIDOS ,. .......... ,. , ...... ,. ,. ... 02

3. PROJ!:TOS O!STRIBUIDOS ...... , ............ ,. ,. ... 01

"· PROJI:TOS APROVADOS .. , .... , , , , . .. ,. .......... 02

CO~IISS,\0

DE SEGURANÇA NACIO!IAl.
DE 10 79

REI,.ITúHID COIUtESI'ONDEN'l'E AO Mt.S DE ABRU
PltESIDJ;!\'TE: Senador JORGE KALUMf.
ASSJSTE.~TE:

CARLOS GUILHERME FONSECA
DATA OE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

REl.P.iOR
DESIGNADO

DATA DA
DIS·
TRIBUIÇAO

CONCLUSAO

CONCLUSAO

00 PARECER
DO AELAíOA

DA
COMISSAO

PROJCTO OC LEI DA C.!.HARA N9 51/76
25,08.77

Dispõe sobre a fabricação de deterEcntco
não-biodegrad.iveiG naG condições que espccifica.

Senn<!or

cs

14.03.79

Pela volta ã
por não Ber do
mérito desta C!?,
mif;oão.

AprovaÇ"ão do
parecer.

25.0ij.79

ravorãvcl 40
projeto.

Aprovação d
parecer.

MURILO
BAOARO
Redi.atribuido

PROJETO DE LEI DA C7J1ARA N9 04/79
Di:;pÕe sobre o Estatuto doo PoliciaiG Mili
ta:-co daG Policiaa Militares do!> Tcrritó
do
rios Federa.ia do Amapá, de Rondõnia e
Roraima., e dd outras providênciao.

=

07 ,03. 70

Scnc1dor

MURILO
BAOARO
Rediotribuido

1. RI:UfliOCS !U:ALIZADAS ..... •• ........ ,, ., ....... 03
2, PROJCTOS DISTR! filli DOS. , , , •• , , , , , , , , , , .•• , , • • , , 02

3. PI!OJCTOS API!OVAOO::i,,,,,,.,,.,,,.,.,,,.,,,,,,,, 02

~

..,.,_,.,_.,l!iJ~.,....,.,_.,,~.,-. -.""""'
,1111

,.

OBSERVAÇOES

17110 Slib1tln ll
UIARIO IHI ("0:\GIIE!\SO NACIONAL ISI•ç!lniiJ
:.::::...=:..::.._-------~~~~ ~------~-~~-~~

DATA DE
RECCOIMENTO
NA COMISSIIO

NúMCRO [:: EMENTA

nELATQ(l

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

CONCLU.SAO
DO PAnECt;R
DO RELATOR

CONCLU!>IIO

DA

OOSEOVAÇOES

COMISSIIO

PROJE!~l DA CÃJ1ARA ll9 3G/77

04.04,79

Dispõe sobre padroni:ação de embalaecno c
dil outraa providênciaa.

Scn•ldor
LO MANTO

05,04.70

JONIOR

PF.OJETO DE LEI

O{\ CÂMARA N9 51176

Dispõe sobre a !.1bricação de detcreentcs
n~o-biodeeraddveis, nas condições que cs
pccifica.
-

~5.04,79

SINTESE DOS TRABALHOS

l. RJ:UNIOES REALIZADAS , , , , .. , ,. ,. , .. ,. ,. , , , , , , , , , , 01
2. PROJETOS RECEBIDOS .... , ,. ,. .... ,. .. ,. ......... 02

3. PROJETOS DISTRIBUIDOS ...... ,. ............ ,. ,. ... 01
"· PROJETOS APROVADOS .... , . , .......... ,.,. ........ 02

CO~IISS,\0

DE SEGURANÇA NACIO!IAL
DE 10 79

Ro!•.ITúltiO COitltESI'ONDEN1'E AO Mt.S DE ABRIL
PltESIDI~!\'Tf.: Senador JORGE KALUMI:

ASSJSTESTE: CARLOS GUILHERME FONSECA
DATA OE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DIS·
TRIBUIÇAO

CONCLUSAO

CONCLUSAO

00 PARECER

DA

DO RELATOR

COMISSAO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 51/76
25,08.77

Dispõe sobre a fabricação de deterEcntco

não-biodegrad~veia nas condições que es•

SenaC:or

cs

14.03,79

Pela volta ã
por n.ão Ber do
mérito dest_, C!?,
missão.

Aprovação de
parecer.

25.0ij,79

Favorável 40
projeto.

Aprovação d
parecer.

MURILO
BAOAR0

pecifica.

Redi.stribuido

PROJETO DE LEI DA C7J1ARA N9 Qij/79
Di:;pÕe sobre o Estatuto do:; Policiais Mili
ta~es das Polieiao Militares dos Tcrritó
do
rios Federais do Amapá, de Rondõnia e
RoraimA, e dd outras providências.

=

07.03.70

Senador

MURILO
BADARO
Rediatribuido

1. RI:U!HOCS !U:ALIZADAS ..... ,, .... , ... ,, ......... 03
2.

PROJ~TOS

DISTRIIHJIDOS,,,, ,, , , , , , ,, , , , . , ••• •.,, 02

3. PIIOJCTOS APHOVAOO::i,,,,,,.,,.,,,.,,,,,,,, • •,,,, 02

OBSERVAÇOES

~l~ludr~l'>~7'::_'_ _ __

_______ -·---- ___________ .__:'!_oi~~-~·_ll_ I!!!.'

CmTISS.\0 m:

!:LHVIÇO P0IJLICO CIVIL

m:r •.\Tomo comu-:sr·o~uE;-.;'1'1·: 1\0 :\H:s m~

AD!liL

I'HESJJIJ·:S'l'l~:

SJ;tlADOH IWAflO!!O CAIU"tEIRA

A:iSIS'I'E;o..''fE:

::;OtHA OE:: AllDI•.AD8 Pf~IXOTO

DATA OE AE·
CEOIMENTO
NA COM!SSM

NUMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS·
TRIOUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUS/..0
DA

013SERVAÇOES

C0~.11SSAO

PROJETO OE LEI DA CfJ.!AAA tl9 01/'79 :
SEfJADDR

Di~pÕc ~obro a cri<~çiio do cilrgo::J

Sccrctari•'l do 'l'ribun.ü Regional

na

05,03,79

Elo_~

torill do Rio Gr.:andc do Sul, c d.i.

ALBER'l'O

APIWVADU O
03.04, 79

r;,voMvr.:L

SII.VA

p;,nt;CER

'

E.'1 19.03.79

o~

Rcdintribuldo)

tra~ providênci.:an.

PROJETO DE LEI DA CÂHAM N9 02/79 :
Di~pÕc nobre a criilç.lo de cargos

SENADOR
05,03. 79

M

Secretaria do Tribunal Regional Ele.!_

ALDEflTO

APROVADO O
03,04.79

FAVOMVEL

SH.Vll

tor.11 do Pará, c dS outrar; providên-

PARECI:H

'

EH 19.04.79

Rcdintribu!do)

c ia~.

-

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

PROJETO CE LEI DA CJtl-11\.M N9 115/75

'

Veda a ocupante de carc:~os do minio -

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUS.\0
DO PARECER
DO RELATOR

27.03.79

FAVORAVEL

SENADOR
27 .03. 79

tron c con:Jolhoiros a apoocntadoria

I.f\ZARO

APROVADO

o

PARECER,

E."

Pl.04 .79

DhRnOZA

ante::; de quatro ano:J de oxorcieio :10

CONCLUSAO
DA
COt.11SSA0

(Rcditotribu!do

carqo.

PROJETO DE LEI DA C~tli.M N9 142/78

'

Crin cargoD cm cominnão c fixa volorof: do vencimentos do Crupo-Diroçlio'
c Ao::;c::;:Joramcnto SuporioroD do
Qua
dro Porm<~.nantu da Sccret<tri., do 'l'ri
bunal RM.ionnl do Tr.'lb<llho dn 9!!, R~
qi3o c d.l outrao providêncin:J.

I'IIOJf.TO DI: LEI DA CÂ.~tli.M t:~ 143~78

dn

Dcl::::r~tclri.'l do 'l'r.ibun.tl

do

!lo!) .ion.ll

pr.:~vldênciMI,

'

APROVADO

o

I'ARECE:R,
05.0-1.79

""

FAVORJI.VEL,

APROVADO

o

l':.'1L:NDAS NS!!!.
1 o 2 _c:.rc

PARECJ::R, 1::.'1

SENJ\DOR
IJI:;NRIOUE

19.03. 79
FAVOMVEL

DI:' L11. ROCQUE

'

Cri<! cilrl)O!l no Quadro Porm1monto
'l'rab;1lho d11 9!! ltugtiio, o d.'i outr.111

02.12.78

02.12.711

SENJ\OOR
li ENRIQUE
DC LA ROCQUE

19.03.79

05.0·1.79

OBSERVAÇOES

IJIÁJtiO 110 CO~GHESSO ~ACIONAI.IMçilnlll

'I
DATA DE
RECEOIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

!

R'LATOR

DATA DA

DESIGNADO

CISTRIOUIÇI\0

CONCLUSAO
00 PAm:CER
IJO RE"I •\TOA

--- -------

CONCLUSÃO

DA

I

COMISSAO

QOSERVAÇOE~

flROJETO DE LEI DO SCNr.DO tl9 18~79:

04.04.79

Diapõo sobra a aquioiç.lo do irnóvais
funcionais por souo ocupanton, o ·dS
outrtan providências.

!lENADOR

05,04.79

EVANDRO
CARRi!IRI\

(AVOCAOO)

PROJE'l'O DE LEI DA ctMJ\M NQ 125/78:
SENADOR

26,04.79

DispÕe sobro requisição do sorvidorcD pÚblicos da ndmin!ntração di r~
ta o aut5rqu1ca pela JustiÇol Ele1t,2
ral, o dá outra~> providências,

I.!BCU'l:Q Df:. I~t

DA

CÂIIARJI.

NQ

26.04.79

RAIMUNDO
PARENTE

11L7B :
SENADOR

DispÕe sobro estágio ocupacional
ra menor carllnciado.

p~

20,03.78

J\PROVADO O

19,03.79

lfUMOERTO

FAVORAVEL

LUCENA

PARECER,
19.04.79

"''

I RED!STRIDU!O I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATI)R

DATA DA

DESIGNADO

DISTAISUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

19,03,79

FAVORAVEL

CONCLUSJ.O

DA

COMISSAO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 144l78 :

02.12.78

Altera dispo:;itivos da Lei n9 4 769,
de 09 de setembro do 1 965, que di.:!_
põe sobre o cxcrclcio da profissão '
do técnico de Administração.

SI::WIDOR

APROVADO

~Zli.RO

nr,JtOOZll.

,,

S!NTESE

DOS

TRAnALUOS

DA

COMlSS~O

Reuniões Ordinárias

02

Projetes Relatados

07

Projoton Dintribuldos

••••••• , , , , • , •• , •••• , , , ••••• , •••••• , •

04

Emendo. o Aprooontadan

, ••••• , • , , • , , ••• , •• , , ••• , • , •• , , •••• , , •

02

nrnnllln., cm 30 do nbril do 1 979.

I

.,I

.........

~.,.....---~-

o

PARECr.:n, cm
05.0<1.79

OBSERVAÇOES

IIIÁI~IO IJO t'O~GIIf:SStl ~,\("1()~,\I.(SrçM" III

CO:"!IJSS.\0 IJE

Slihldn 12

171~1

Til•\;:;.ro:rn::;, CO::!JJ~IC,\ÇCES E OBRAS P6DL1CAS

J:EIXfóHIO t:OHHESI'O~I>E!':'I'E MJ :'IH:s UE
l'ltESlllEN'fl~:

AORIL

nr, 10 79

:;r.;;J)QJI D::llllliTO FEBREIAA
RO:I.\IDO rACIIECO llF. OLI'ltUlA
DATA OE AE·

NúMERO E EMENTA

CWIMENTO
NA Cr)MISSAO

fi10.TE1'0 DF. OF.CiH':rn I-FGl~PTTltn tHI 6, nr. 1228
,\PHOV/~ O~ "rf.J~TOS 003 Pi\O'fOCOtOS ,\DICIC:L;I~ li'~ 1 1 2 1 3 E 4 QUE I!ODlFIC~HAl~
;..
1 DE c::.trAs
CO:I\'!:::ç~o P.t..=u,_ u;rr:rc,·.r;~o
ru:r..nAs

Hi::L.\Trv;.s AO

T,t:~:r::pr..m:; A.t.~m

26.0 1•. 79

RELATOR
DESIGNADO

ZE:li\DnH rmuo

DATA DA

DI!J·
TRIBUIÇAO

26.t.'l.. ,79

P!ll;;o~~IAII

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

:.won,{;.. reco
c.n7,

E:! 2o.o•.?9

PAllCCER PELA llE
JEIÇXO DO PROJil
ro.
-

Elo! 2o.o4.7~

? ARJ.;C:-.:it

·::::L,

co.-~

:-:::::-ur.;:~n ~
~-;tm:;:,tLDk

W1';;.H:r:..cr0i;,\J,,

c.It.r:.

COJ:CLU!D!, t:i V.\.R~jÚ\'IA A 12 0!:: ot:~'UH!lO
DE
1929, E I:~E':D.\DA PELO ?iiC1í'OCOI.O C!::L::!Jit!.DO c::
~:.I:. !::·! 23 O~ ~.srr:::lflO DE 19~5, CO:l .\!.i RS::>Cl.!

OBSEAVAÇOES

COMISSI.O

:..r·:·,r,•,r:~nn

PEIA

'J:..s cr·:r:nr:r:s no .;:t:rao x no pnn:ccow ug 2
b~~ZG~j)•'O
t.L!J:Y,•
b~·nDO \'ii.Q
n ! T' r.('l ~c~!_
'I
f>1,1, r. "r.,•
11
0

~~ ,. ~1(100
..,
(", ''C XI~
, •

ALló::A ]!, DO ?ROrOCOLO l/0 l,..

~ ~ gr Ei f.&till llE. Q!l, ~ 1!1.Z!l
DL:ir·i:iE :JOíl;tr; PhOTt:ÇÃO co:rrltA Ir:c:nDIO:J.
30.03.79

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

PROJETO DE I.E! DA. C.!:W.. R.\ JJQ

141

DE

L~T DA

c.tmn> '"

01.12.78

087.

DE

A LEI

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OJSTRIBUIÇM

CONCLUSÃO
DO PARECER
CO RELATOR

SE:IADOR
VICE:rrE VUOLO

30.D3.79

F.\VOft,('.'EL AO

SEIIADDR PlllRO

1978
J0,03;79

ACRJ~SCE.':TA DI:WOSITIVO

30.03.7?

APROV/,DO

CONCLUSAO

DA

CQt,,ISS,\0

lq78

I::THODUZ ALTERAÇÃO 110 PL.\!10 IIAClotl~!
DE VIAÇÃO, I!:CLUWDO TRECHO RODOVIJ{RIO !:OS .~~
Tt'ú>O:J DE So\:l'!'A CI\T,,RI!I.\ E RIO CR..\HDE DO SUL.

I Pno.n:rn m:

SE:UúlOR PEDRO
Pl'lli!OSSIAN

Pmnossr,\N

no

AFi101l:..DO

riWJEm.

S·: 2o.ult.79

J0.03. 79

PEIA REJEIÇ~O
DO PROJ!:rO,

Elo! 2o.o4.'Fl

30,03.79

PEIA IL~EIÇ~O
DO PROJl:rO,

E:l 2b.04.79

APROV.\00

5'.108, DE 21 DE 3l:rE:·IBilO OE 1966 (CÓDIGO liA·
Cl()IIAL DE TRKI:3I'r0)

DE

l,9Z8

o,{ A DE:lOlHIIAÇÃO DE DEI'IITADO
FE!HtiliRA DO .~I!JlAL ~ HODOVIA BR-277 •

IVAN

PilC\JRrO DE I.F.I DA C$11'RA !10

!l!lZ•

JB.o8.78

smu.ooR PEDRO
PZlilOSSIAN

-

APROV~~Q

OBSERVAÇOES

17111

~llhlltlu

:\hin•kl'li1l

IZ

DATA DC
RECEOIM[NTO
NA COM!ü5AO

NUMErlO E EMENTA

ont'\TE'fO DF: DF.~!1~:D._1~'mf!

F::J::.rurrv.\ no L!R.\SIL E ourno3 rA!:ms,E1

vn~;

PHC\.TZ!'O 7'JE !1~I DA C..tHA.RA UD

1028

A 08 DE IIOV~:n•o DE 196S.

25.o1t.79

123,

DE

020,

DE

CONCLUSAO
DO PAncccn
DO llHATOfl

-

25.0lt, 79

Sl~NADOR

CONCLUSIIO
DA
COMISSAO

P.\RJ~Ci·~l PHEL.
I·:I'!A.ll i'O:l AU
DI <J:CIA AO P
OEP. l:."t.ECUl'IV

VICENTF. VUOLO

OB!>CFWAÇOEC

,\P:ií!i'-\!'JO

E·1 2'i).ü1;:-r<J

SE!/,\DOR
17.01•.79
fu>Fon so CA!11\ll:lC

o4.olt.79

ALTi:RA A RfllA"ÃO DO ! 20 DO
/Ul~IGO
72 DA t.EI 1/D 5'.108 1 ~E 21 D'3 SBrE!1nRO DE
19/,6 (C6Jl!GO llAC!C:lH DE XX.IIlSI'rO)

T.ET DA C.t~!.\RI\ ND

DATA DA
DISTRIOUIÇAO

tlD 13, l2_lll2.Z§

APROVo\ O TD:'!'O DI\ COt:v!':.UÇ:tO SOJ~nJZ /
':':t-tli!JITO VIt'UO, FI:UL\DO E!Jrí!E A REP~BLICfl.

;Ell~T~·~O OE

Rr;LATOR
DCSIONADO

1228

17.0•• 79

SEIIADOR BENEDITO FERR:l!RA

o4.o*.79

DEF!:IE AS IIIFiLIÇOES PENAIS RELATm,s
~ CI~CliLAÇÃO DE VEÍCULOS, Hr.:llL\ O RESPECT!VO PROC!:.::l:JO S: J1JLGAi-!l:JiT0 1 E o,{ OUrRAS PfiOn•
DE:ICIAS.

-

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NUM!;AO E !:MENTA

~t?_:.TETO DE PC:C!1:::"!'0 u:r.tsi.·\':'IVO t!D

3·

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUJÇAO

CONCLUSAO
DO PAR!::CEn
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSAO

OBSEnVACOES

DE 19?Ç

2ó.04.?C)

APRO\r1 os T.:::r~os P.\ co:rv:::rrçKo r.rr:s:n.
:!.\CTn:!AL D::: ':'SL:;t;Q;·m!!ICA.~t't::::: N.~iÍTU:AS POi
SiS~L!TE: - IU:t\RS!;.T - E IJO ACO;[)Q OP:::tlACIO
!:AL SOBRE A. OH::i,\l:IZ.o,Ç~O IIHZH!:.r..CIO:l.\L DE •r:;

.::u::;:,\DOR
~FFO!J !.i O CAl {,\M:

26.Dit.79

SE!/.\DOR
\FI'O//SO W.Aro

26.0... 79

L:~C:Jt:!:IC,\Gê\:::3 :-:,\H!rn:AS POR SA'!'~L!TE, ASSI11.\DOS 1:: LO::oacs, E:l l3 DE .\BniL DE 1978.

PRC\TE'!'O DE !.ET DA C~:l~Rl NO

018~

DE

19?9

DISPÕE SOER!~ TR·\!lSPORTE COLE:l'IVO ~!
C,\BROCE.U.\S DE C.~·IINR0ES E D~ OUTRAS PROVI~~
D::OCIAS.

26.04, 79

I
SfNTESE DOS TRADUHOS DA CO~IISsÃO

REUU!ÕES l:XTRAORDillf.RIAS • • • • • • • • • • • • • • • •

1

PROJETOS RECEBIDOS ••••••

6

I •••• I •

•

• •

•

•

•

•

•

•

PROJ't.'TOS DIS'rRIBU!DOS • , • o,. •.,..........

6

Pl\OJ!:.'rOS R!::L.\T;\DOS •• o, •• , •• o. , • • • • • • • • • •

6

PROJETOS E:i DILIG~C!A ••••• • •••• •,

l

o ••• o •

COaHESPOliDilNCIA RlitEii!DA

Draa!l1a 1 JO da abril da 1979

OURII:~·m O !o!f:S DE

Rcun!Õo!> Ordin5.riao I , , •••

, ••• , . , , I ••• , . , ,

01!)

llhril

DE 1 979

Sub~cndna

nprcncntadl!O, •••••••• ,, ••• ,.... 001
.:.pra:~ontodoo

Rcuniõoo Extr.Jordin5riac. , ••• , • , , , ••• , •• ,

010

Subf>titutivoa

Projetes nolntados ••

136

Projoto:;; do nc!>Oluç~o llprcocntndoo.

I. I

I. I

••••• I. I. I. I

•••

••• , ••••• , ••••• 002
I. I

•••

010

Projctoo D1~tr1bu1doo •••••••••••••••••••• 177

Ooclllr.lçÕcc do voto,, ••••••••••••••••• ,., 0·12

Projotoa cm diligõnci~.,,, ••• ,, •• ,.,.,.,,

003

Cmnp.:trocirnonto 'da

Oficio~ rDccbido:;;,, •••••••••••••• , •••••••

015

Voto c com :o:.;tri9Õ..J:..,.,,, •••• , ••• ,,,, •• , 008

O!!c,.:..oa c:<pcdido:.,, I,.,,.,.,.,., ... ,,,,,,

014

VotO:l vonc!dou.,,., .• ,,,,, •• ,,., ••• ,., •• ,

•1Utor1d<~dos

•• , ••• ,,,,.

P.:Jdido:; do v,i:.;t.:~.,,,, •• , •• I,,, I.,,,,,.,,., 010

Convite:. oxpcdidoc .•••••••••••. ,,,

J~cnd~c nprcDcnt~daG.,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,

DrMili.J 1 am 02

004

do

m.tio

1

001

, , , ••••

do 1

500

n9.

UIARIO 1>0 CONGRESSO NACIONcA:::L::ic:S<O-'tc::''::I::_IJ.__~--------------

:'1-hludr 197!J - - - - - -

ZE~V!ÇCJ DI:: I;O:·:!Ssd;s !UZ'rAS, 8~P2CIAIS E DE INOUbiTO
RO::LA':'~:UCJ C· ~(RE.S?O!HJB::'l'E 1'10 !·:~S DE

/IIJRIL DI: l 97S,

COMPOSIÇÃO

~~.;.: criu., r.cc torr.:cn C:o Rc~imcnto Interno,
?~r!ur..P.nt.:.r
Cu Inquc:ri.to, p.l:r.:.t invet>ticar

ci<t::

PRAZOS

Pro::. :::cm. Itumd:r r:rdOCO
V. Pre::. Dcp. PaG::;o:: Porto
Rol. Scn. l1il ton Cullr..tl

Comb:>do
dcnún
for:r.uluc!U:J pnlol rcvintu "DER sru:cct." I Alcm.:l=
::obre iJ cxccur,:io do acordo Jluclctlr Bra::il-Al~

'rorroeudi:i
,or 1 ano

di<1 lli/011 - Dr. !lorbcrto
OdctJrccht
diil 17/05 - Dr. Ztlige<:~ki
UcY.i - Pre::iclcntc du. ?e ..
trour.-;:;,
diil 20/04 - keunido ac dV!!_
1 iM;do.
dii:i 2&/011 - Rcuni:io de tlV!!_
liar.:do.

120 diil::

In::t.:1lad<l cn .!.B~04-79.
26-011-79 - Reunido parei
tr.:r.c;o.r norm.u; de Trabãlho.

;1;.<1 1
~~•..1 ~: ,,l •

r.;::::.i.:~;:.a

:;: 03, L":: l 979

::;; S:-. Se:;. J:vandro Ci.irr~iz'o1, requerendo, com fundu.mon
t:. :-.:. ar-: i r: o 37 C.:t Conr.ti tuir,::io, nu. !..c i n? 157!1 1
dÜ
1~-G3-l S72 c r.o r1}~irnento I:ttcrno do Senado, i..l
cria
r;i.:::.. Ce Cor..i::::;~c.. Par!.Otr.;cntdr de Inquérito, c:om objctivõ
C:e ;l?:.::oar u c!~v auç;io d<1 florc::tu. ama::Õnica e oua:; irn
p~.ic·!t:Õe::;.
-

Prco. Sen. I:vundro ca.rrcira
V.Prea. Scn.Ruirnundo P11rente
RoL Scn 1 Aloyaio Chi1VC!i

COXPOS!ÇÃO
••:·.;.:..:;~M

;, Sc:-.;":or ?re·:i.dP.r.tc d,, RopÚ~1ica, aub~etcndo ~
.:o c:: o t:;,tz do D~crcto-Lei n9 16115:, ~e

·;~;~~

;~~-:;.~i~, 0 c.~; ~~~~~~ ~~~~~d~n~~~~~nt;il
::::·:~_;::;!:!!

::::

~2

d<t dlvlda

AtiV<l

c:;

da RepÚblica, submetf;ndo ~ apro-

o LP.r.r,no-t.ei n'i' 1652, de 22-12-1979, que
.J..:.:-~:od, jHt.r'ii o ex(•rc~cio do l 979, d di~tribuit;~o do

::-:;·;':o da

!:::;:,\~!:~·!

c1r:-ect~d<lcdo

:-:: ':c~hor ?re:> idcnte C:a RepÚblicd 1 tiubr:~ctcndo ~ nprodo c~: o texto do Decreto- Lei n9 16 53. de
I
27-~{-1978, r:.u~ p:-o:o:-or..J. o p:o..1:o de dplicaçdo dos in:•.\:-,::.voc !iscilis criadoa pc!.o artieo 49 do Decreto !...r::~ :-:? íl8C, de 13-09-1569, dil.nu.do EOI"' for"ça do
De
c:--·~::>-!..ci n\' 1345, do 19-09-1974 c da outru.s Provide~
_çi ·::-: ·.:enh.:Jr> ?:-c~idente dcl República, su~mctcndo
~o

C:O o texto do Dec:rato-Lci n9 1538,

;~-::'-1977.

~~:::~

.:.. '..::::1 ll? 15

V.Pro!I.Dop.Jor.Ú

RibOt:\oH

Rol.Sun. Luiz Cev11leanto

Pres.SP.n. Cunha Lim~
V. Pre~. Dev. Passo:> Porto
Rcl. Dcp .llu~;o t-:ard ini

31-03-79

Parecer favorável, proferoido em
02-0~-79 - APROVADO.

Prec. Dep. Nabor JÚnior
V. Pro c. Dep. Vingt Roo ado
Rcl. Scn. Adcrbal Jurcrna

02-0~-79

?arecer favorável, proferido
03-04-79 - APROVADO •

:n:

.J.prode

Prc~.Scn.I:vcl~sio

Villira

v.Pre~.Scn.Lourival

:;Q lC

03-0~-79

Parecer favorclvel, proferido em
Ol.-0,-79 - APROVADO.

OJ-0~-79

P.:1recer folvorJve1, proferido em
OJ-011-79 - APROVADO.

03-0if-79

P<lrccer f11vordvcl, proferido cm
03-0~-79 - APROVADO.

!
PI"';::,Dep.Jo~o Ucrcul~no

V.!rcr..Pcp.Joou timonm
Rol. Sen. Jcoi'i Linr.

1 97"9 - c:1

DC l

979 - C!l

~cnhoro Pr"c~idcntn d,l

RcpÚblicol, ~ubmctcndo ~ <.~pro Pruu.Dep.JoaÕ frcjat
do C/1 o texto do Ducruto-Lni n9 1656,
do V.Pro:;.DrJp, Dj41m<l lloasa
!.·J·.'!-79, qu~ pr>l:-ror.<~ o prt~::o o.::Jt,ÜH!lo!cido no Jrt. 1' R•ll.Stw.Menduo Ccmale
d:J )ccretoM!..ol :-~Q 1 577, do 10-l0-77, quu di:.;pÕc oobr1
'' C:Jnc"'ll~~:io do ir.unr;:i.o do Impooto de lmporti\Ç;io a
•lc
1::-.?ct;to ::obru ProdutoG Induu trlllli::,\dor. 1 nou C<H!Oil' (\UI
tJr.p.,::ific.l.
V<I';~O

1

Ba~tist

?r•1oictunte dd RepÜblic,,,submctcndo ~ apr·o- Prcs,Scn. It.,:nolr Franco
·n:1o do C!l o texto do Ducrato-Ld n9 1G55,
·da .V.Proo.Scn.Hi1ton C11bra1
::J:!-:'1-79, Cjlll! di::;põc ~.obre d eu•irdcl e o.l liquidaç:lo dos Rol.Dep.Dclmi:oo Toixuira
c::··;,r-ovuntc:l do :'Ccolhi::wnto :rc:.:titu!vcl dccorrt!ntc ct:
ó:e.; co::ot:ur.dvcl irwtituido pelo Decreto-Lei
n?
i..':~. t!l! l7-0l-i..977,
:.::

er.1

Rel. Dej>. Isaii.C Newton

:.: ~-!!1hO:'

!~;::::.·:~::·!

P11rocor" hvcrávol, prchrido orn
03·04·79 • APROVADO,

Pros,Oop, Recorte Corvolhe

do:: ir.mostos oue mnnciona.

:1'2 ·!.j, C!: 1 979- C1/

·Jc~; ~'

'J.::-;d."

OESE?:VAÇOES

DE l 979 - Cll

=~ S~:tho:- Prc~id,nte

ào

PR!:ZOS

rlv :JB, OE l 579 • Ctl

O:: Sonnor" Pr"csidontu do RepÚblico, submotondo
opro•
v~;~o do CN c toxtc de Oucrotc·Loi nV lü4B,
do
H·l2·78, Quo Altoro o locinloçdc do Imposto 110Pro e
Rnnl111 dn!l PD!!!IOH~ lur"ldicnll u aé outr1111 previaônc11!s.
::::.::.:. ~:;: ::·? c.:.. ::: 1 975 - c::

V<l';;,

ODSERVAÇOES

Porl!!ccr favor~vd proferido 1:m
lG-0~-79 - APROVADO.

Solh~tln l~

17/l

-·--·-·--·-----~·:::::;.:::.o ::: ;:::::::·r·;.,

·~~~.z::...:::u.:,..~.:_..!.._222_:.E.._
~;

>:-.."":~!"'

1-

i-:-c::: :-.-~1":•2 .""!.: ;;l,_.:·,-~:.li.::J., ;-;u~~::.et.~nc!:>

·:.· ::"!

'::::> :.-; ,:, -::~:,7,:, :J~
~:-::.-7~, .;ue .1~:crr1 05

cq·.!"'o-

:,•!::'t'c"':"o·Ld :".9 :~Si,
li:::it<JC d·~ que tr.1t•1m o<.

1

d<~

D•!
C.""<<?s·:O·•i:; :1? l3:d, de l?-ll..;:J4; 1431, de OS-12·75;
:~?:, ~c 1~ ~~ ~~~~~bro d~ 1 976 o 1S96
de ~~-12·71.
!:•:;",;-,o:- ?':--·~:> id·~n::c 1!.1 R<;í'!Üblic~, :.ubr.wtr:ndo
aproc:: o texto C:o D•.!CNto-Lci n9 1658,
de
extingue o C!>tlmulo fi:>c::,ll do:: tNtil
o
Jccrcto-Lei nQ 4~1 de 05-03-1959,

tJ

c~·~:;·c;:;r·~~-~---~

'

·::l;:!o do

~--:·!-79 1 que
~r~~~' l? r!o

::;• 2C. !J:: l ~7!! - C!l
:-:: -:'!n~o:- Pre:::it!ente c.a RepÚblica, !:ubnietendo â dprov,..;::o do c:; o texto do Decreto•Lci 1659, de 24·01•79.
r:pc fixa o valor do :;oldo base de cálculo da remunera

:·:~.::s-:------o-~~;.-;/-,.~-~~~·--~---·--

:----'-------·--------

J·r,·;., D••í,'.;',d:,,~r C.cli::J,lr~,!:;
V,i'n~:;,Dep,Cid fiH'tudo
1\cl.~cn,Jorr,e K.1lwnc
•

1.::-o;,-7:,

P:-c:;, Scn. Mauro AC'nevid<!::;
V, P:-e:::, SN1. !!cncJ i to f'orrc ir<
1\Cl.Dcp.Daso Coimbr~

11 .. 04-79

Pren,D'!p.Clo~r Gua~zclli

24-05-79

i'.l:-o•:ccr !oiVD:",Ív~l,;->ro:crido

l':i,

lfl·Jio-79 • A?I\0'//-.DO.

P,u•l!ccr Llvor.ivtJl, proferido e:n
lfi·OIJ·79 - 1\!'í{OVADO.

::~·: :;.:::;:~

~~é' ~':IS ~i1:!.t,1!"C!õ,
:·:::::::.:-."?::~ :;?

:'1

V.Prea.Dcp.Edilson Lamartin
I:cl.Scn.Luiz Cavalcante

Pu...... eccr favor.lvc1,profc:-iclo e:n
15-04-79 - APROVADO.

-

OS 1 979 - C1l

:-:. Se:-:ho:- ?!"'cRiricntld dn RepÚblica,submctcndo

ii

·:.:.:l:: ~o c:; o tcxt~ do Decreto-Lei n9 1660 1
j..;-:1-79, que !'e.IjU$ta os Vl!ncimentos c salSrios
s~r":.i:ores civi::; do Pcdcr Executivo, do!i ~cmb:-os
:-:.,_,.::.~t!"'at:;.:N e rJo í:-ibunal de Contas da Uni;lo c
E;~.""l: ~~':IV!~~~=!~;..

d•

Prcs.Sen.~v~ndro Carreira
V.Prc~.Sen.llenriquc de ta

da

Re1.D~p.

aprodos

dd

::~ n. ~E 1 979 - .c:s
:o :~r.ho!"' Prc5iddn~c d3 R~?Ública, ~ubmfltcndo ã apro"·;:o ~o c•; o ~•!Xtr> do Decreto-Lei r.9 l6Gl,
de
::-:.-79, .,._ C!õt.:.t.clcco altorur;õ~:; no re-gime do Beno
:~:ic:; fisc~i~ a Pr~Lra~as Especiai~ de Cxportar;~o é

:-::::·:.:.:;:::·!

Siqucira

14-04-79

Parecer favorável, proferido em

R
qu•

lfi-04·79 - APROVADO,

Campo~

j
Prer., Dop. Ir,lm Suruiva
V.Prc:;.Dcp.!iur:o Cunha
Rcl.Scn.Jut~hy Mügalhdcs

111-011-79

Prcs,Ocp.H~rcelo Cerqueira
V.Pres.Dcp. Nilson Gibson
Rel.Sen.Passos Porto

21-04-79

Parecer f~vor~vel, proferido cm
16·011-79 - APROVADO.

.::.~ ::·..:t:"'.5.S -:.roviG;';r.ci,ls.

~:;::::.!.,-;:!~ ~:1

i3 :E 1 979 - C:J
:o Ser.ho~ ?~esider.te da RepÚblica, ~ub~ctcndo d apro•
ve~:io do c:: o texto do Decreto-Lei n? lé6 2,
de
02-:2-79, que al~cra a legislação do Impo:.to de Ren•
da e C:o i:r.ÇlO::>to :;o!;lre produtos indu~trializados,
no::;
casos que espeei!ica.

ti::;::ERO E
"': ·,:! :::~ ·;v ;> .~ '

OE l

979

I

EME!:TA

"'

,.

"· J ai"! r. o r· Pro:o!c:onto do RllpÚbl!ca, !lubmotonCio õ

,o
" ',•'"

to Protexto
Uocroto-Lo1
16 63.
do
l:;-::?-7~.
roejuBto 1/oncimonton, 11~l~rio11 o provo.!)_
::5 ;::: o:; Serv!dcro: d~ Socroterio do Supramo raoort~l
d! :""J '::"1:!: ~:-cv!O::Ün:::tes.
v~;-~o

~:

•,:;; ::;r. rl' 2 5'.

"

" '" - "'
l

,.

IIUbmutandc

õ li Pro·

l6G4.
do
roojusto O' voncimllntcll, 11cl.ir1o11 o pro
" quoSllrv!doros
v&n":O:I
do Tr1Dunol Fo:'"
o do '"
Connolho do Juat1ç& Fodsr&l o
t:e ::.c t ":-e s ::rovidÕncios.
D-:~·79,

Pron.Oop.~onjnmim Faroh
v.Proli,Son.João Bcn CC
Rol.Dop. HUI! C Merdini

OE~ERVAÇOES

Jl~OS·7!J

Porocor (<Jvorlivol, PrDfur1do om
2'1-04-79
APROVADO

-

Socrot~r1co

Pran.Oop.Carlc:~ Alberto
Z"4•04·79
V.Pron,Son.HalvÍdio tlunoo
Aol.Oop. Claudio Strall!IIJU:Y,a"

Parocor fovor6val. proforido
24•04•78
APROVADO,

Proo.Oap.Ircnildo Pornira
26·04·7!1
V.Pro11, Oap.Sorl!maco Pi11ho1-

Porocor fovor~vo1,profortoa
25-04•79
APROVADO,

.

..

Rocur~a!l

CC:"!!

-

"' "·

.. :: ': :;.:..:;!;:-~
CE l !l7 9
Cli
Oo Sanho:- ?ro111oontu do RopÚbhco, llubmotcndo
v~,;o do C'l
Sn:-1/iC:III"'O~

v~:;~Ci"i:lo
~~:'1

lO'

'

apre·
Oocrnto-t.oi
1065.
do
vonc1monto11 o lltllÕrioll d ..
c:ivio do ·0111 tr1to Fodurol o dÓ outroa pro-

o tox~a
quo Aaa,Ju:to

l~-::2-78,

!"'~'".

PRAZOS

COXFO:.:rçl\0

"

;:): Senhor Prasidontn do AllpÚblicll,
v,;;:~
C~; o to x to do Oocroto-Lo1

,, s ..

Reunido cm 2»-011-79
Não houve "quorum" ,-p.lr..t dclibc
raçodo, parecér a ter proferidooralmente am Plenário.

"

"·

oe

l

••

"'

'" -

-

ro

••

Ral.Son.Snldanhll Dor:;: i

CN

•

Sontlor Prunidonto do Ropúcl!ca. oubmutondo
ap r o· Proo.Oop,M,r1o Fr o td
v~; i, o dO Cli o tu :I! to do ·Docroto~La1 n' 16 Sfl,
do V,Proii.Oop,Francioco do C1111valor do IIOldo doo p011t011 do Co·
!:1-:':!·79. ou• Fi :I! a
tr
r !:nr:l PM dO Policio Mi ~Bar o do Coronul OM do Corpo Ral.Sotl. Gootôo Mlllhr
~:l:'l:loiroo do Ohtrito Fut!orol, o dÕ nutram provi"don

Inatal4dll

••

10-04-79

'

"

~! ~ ~.

!" ~ ·:

3 ~::i!::~

o,

~onnor

,'~ Q

211.

r. r

l

,,'" - "

'

PrtHidunto
RupÚblicn, nubmntundn
llUraVfl;j'J do c~~ o tux to do Docruto•t.oi
HGJ,
do
13- :::! • 7 ~.
rhul~llnt<J
vnncimontou
o' nrovnnto~
"
do
Tri~untal
Cont<lu
do
l'uóornl
-'1u"'oro 11
Diutri to
rn~onctlvn M1 n 111 t. lrrl n PiJhl1cn,

'"
'

'"'

"'"'

••

PrtJn,Oup,[rnouto flotl"~Oclio
V.Pron.~on. p,II!IO!I Porto
RoJ,Qup,D<!nD Coimbra

os-o!:.-7a

l

I n 11 t11l olltl
Po~rucur

,.

lD-04~79,

prc.furido

APHOVADO,

"

ZG-04•7:1,

,\l11lu 1h· I'''''

-···-----------··-- ------·-----

lliÁIIII) 110 !'CJ:"'f;III:SSf) ~A('I0~,\1. (~·çill> li l

-- --- -----·-··---·----

------------------r-----1----------------

.

-·-----------!~~-~~-~:--~~~--,-------------~---·---,-G-!'-.?--0-S_I_Ç_;-.o-----~-;,~~;(J~

":_.:~:_:~i'

/~ ••.. ~

\I'

':1'1 -

!

C;

C'::: :.~nr~o:- 1-'ro~!::o:-1~(! 1"!11 r?uplj:Jlicrl, 'llibi,·JtuncJo ~ lliliOv.~;;;:; C::.:. C:!i o tr...:tCJ tlo Out:ru!;o-t.ui n~ HG!l,
du

f'ro5.D~p.ti1ldÔr1co

rq:oJjll:.to O& VOOC!rlOOtO:o, ~lllÓiiO~ O pro
vc'l~:::~ uo~ Surv1doru:o do~ ~ll:'V1ÇO:l AuxilitU'o!l do Tr1":'
l:lu~.~J :-:c :anta~ do Dhtrtto fodorol, o dtÍ outr11o
pr~
v!::r'1c!o:o,
r-::·;:.;~E-:

r;9 3c,

o~

du OHvo.!, ()7·0S-7!J
'rd

~UO

1:.<:-t:,,

V,Pros.Oap,OrabO IJO ClliVOlho
f1ul,5nn,St~ldr.~nho Durz1

1 !.17:1 - cr:

::J

S~n'lor Pro::.itluntn à11 ~tJPÜt:llicc,

,!:! '·

_.,. f

!iUl::lmotundo Õ 11pro·
co CfJ o toJCto do Oocrcto•l-oi n9 lBG!l,
do
1~-:;:-79, t;uu Ro11ju::.tu ca vonctmontcs 11 aal~ritG doa
Sordi:!oroa éa SllcrotÓrin-Gorol do Tribunal do Contnu
Vll~j;:J

Prou.Oop.Mondlu Mola
V.Proii.SUn,A1m1r Pinto
RoJ.Oon.An• AJc~ntnro

IS C, Oc! li C;J t~C~O~''--JP~C~O,"O~!~P~O~O~o~j~o~o~,----------+----------------t-----t-----------------r19 31.

:•:•,:.:.~f:"j

l'l!: 1 979 - C!l

Sanhor Pru:;idonto da flopÜt:Jlicll, &uomotundo õ apre·
vn;;o oo cr; o to,to do:~ ~ocroto•l-oi nvl670,
do
1.:-::2-79, QUO Ro,juotll Dtl voncimenton, no1Õr1o::~ u pro
vc,.,~:::; dos So1·vtdoroa do'! Sucrotário do Trtl::lunol
dÕ
:..:s~!co do !Hstrito .Fod-oro'll.

~c

Pro!I.Oop,tJsvaldo Macedo
V.Proa.Oop.Antonio Mozurul\
Rol.Son,Moocyr Oall11

OB-05·79

:-:::'.ZA:;jEM N9 3:?, OE l 979 • Ctl
:c Sonf1or rrcnidon':.o do Ropü'l::llica, nubmotonào õ cpro· Proa.Dop,Tortulilii'IO Azovoéo
v.,;;o do CN o :o)(tC do Oocroto·L.oi nv 1671.
do V, Prcs, Son. Bernard i no Viontl
H-:2-73, q~Jo Rooju:.ta o:; vonctmonto!l,llnlório:~ o ora- Rol,Oop.Amilcar do Queiroz
va~::::~ :lo:s Sorvidcros dos OrgÕoll Auxiliaras do Justiçll
er. :>r!Mn!.rll :r.:~t;;ncio do 01:~tr1to Fndoral •
... ~·;~.;G!;M

Instt~ladc

cm 19-04~79
proferido em ~6-04·79
APROVADO.

Pt~rocor

119 J:l. DE l 979 • CIJ

Do Sonhar Prosidento dt1 RepÜClit:ll, Gubmotondo õ apre· Prol!.
11o;eo éo C/1 o to)(tc do Oocrotc·t.oi n' 1672,
da y,Pros,
16·:2·79, ~uo alter,., a lo&i'lhçilo do Imposto de Rondo Rol.
O'" :-elti"Õo ll rendimentos ~~~~iton a rotnnçõo n11 fontn,
ME~;~~GEM

08·05·79

11~

12·05·79

Inatolodc em 24·04 .. 79

12•05·79

Inatalodo om 24·04 .. 79

Pros.Son.Joõc Basco
16·05~79
V,Proo.Oop, Adhomar Poroirc
Rol ,Son. HenriQue da h Ro·
Quo,

Instollld11 om 27·0'1•79

34, DE 1 979 • CN

Do Sonhar Pronidontc de:~ RopÜCl!ca, nubmotondo i:. apre·
11a;Co do Cf/, o texto do Qocroto·Loi n' 1673.
do
19·Q2·79, quo Roc:~justc o a vonctmuntoa, sttlÓrion o pro
vontca doa Sorvidoroa deu Sacrotârho dos Tribunais~
Tro:::alho o dÓ outr't~s providÕnciu.

Proa.
V,Proa,
Rol,

Mf'ISA:::EM f/9 35. OE 1 979 • CN
Do Senhor Prosidonto do RepÚblico, nut:Jmotonéo Õ llprovo;ão c:o C~; o texto do Oocroto-t.oi n~ lE74,
ao
19·02·79, quo RoojuGttl os voncimontos, !ialários o pro
vont.oG cc~ Sorvidoros doa Socrotõrio!i do Supor1or TrÍ
t:un~l Milite! r o dllll AuditÕrios ca Justiço ·Mi li tu, Õ
~; outr1111 crovioéncitu,
r::•::;AG:::"l

11~

JB, DE 1 q79 • CN

Co Sonhar Presiàonto dt1 Rop~b11co, &ubmntonéo i apre·
Yo;.;o do Cri o tr)(to éo DOJCroto·Loi n9 1675,
do
19·02·79, :!UO Runju~>tll os vonctmontao, nalários o pro
vo~tos dos Servidoras do Socrotõrill do Tribunal ~upa~
r!or Eluito:-nl o dÓ o~trllll orovidÕnciau.
~:·;!..I..GE~ ~~~

ME'~SAGE:-1

llí-05·'9

Pr·o11. Son.Gobr.iol Hormo11
V.Pron.Oop,Colso Corv~lho
Rol,Son. Mondos Conolu

19-05-79

37. OE 1 97!1 • CN

Do Sonho:- Pror.idonto do RepÚblico, oubmotondo i:. apre·
vo;õo éc cr~ c toxto do Docroto·Loi n9 1676,
do
l9-02·7:1, QtJII Reajusto 011 voncimontos, nolárioll o pro
vcn~oll éo~ Sorvidoroo éos Socrotâriou doa Tr1buno1o -

Eloitorr.~ill ~-dá

Rer,1ono1s

Pro o. Oop.Cid Furudo
V.Pros,San, Jorco Kolumo
Rol.Oop.Hugo Cunho

NV 3!1. OE 1 979

~

outron
CN

Inatoloda am 30·04•79

-t---------------------------f---------f---------------------------------

prnvidÕnci~n.

Co Sonhar Pro.5iélll'll:O éo RepÚblica, !lubmotondo â apre~ Proa.Oop, H~zo Mardidi
vaçÕo do Cr~. o taxto do Oocroto·Lo! n9 1676,
do V,Proo,Son. Si!ildanho Oorzi
22·02·79, qu11 Con11titu1 ro11orvo do Contonçõc c:om par..,JRql,Oop.Podro Sampaio
colo doa rocoitao vii'ICillaéaa da União o éi outras pro
vidÕncio'la.
-

l:OX~RO ~

:":E',SAGE:"l

1 9 79 ..

OE
"'Proaiàonto
39 t

,,

COHPOSIÇM

~H~NTA

CN

RopÚbl1ca, aubmatondo ; a pro~
do
VII';~O do !:'1 p tUIC tO do Oncrato·t.oi o' 1677'
Roojuatll
vonoimontos, sol~rioa a pr9_
21·:::?-79,
1111n ~os dos Sorv1àoro• doo Socrntârillll doo Soçõoa J ud 1
c1ãrta11 do Juuti:;n Fuànrlll do Primoirll In1tãneia

co Sonher

'"'

OU!:"IIII

"

•

orcv1tlitnc1ao:~.

"' "·

Prua.Son, Hulll!dio Nu nu
V, P rua. Oip, Jooci 1 Parotra
Rol,San. t.ouriv11l Oaptiato

'"'

-

' "

'

l9~0S·79

ln1tahd~

••

30•0'1·79

19·05-70

Inotalnd11

••

30•04·79

''

0' 1 97 !I .. CN
Oo ~'lnhor Prolliduntu do RotPIÍbltco'l, nutJmotondo ; npro~ Pros.Dop,Pud:-o Carmo no
v, Proa, Sun, Alberto Silva
VIH;~o do C~l o t \!)(lo do Oucruto•Lu1 o' lli7 !I'
Rol,Oup, "h.: r! lo Mundco
lJ-03•7!1,
Concoàu 1ncunt1vou
cnpi t111J :.,ç~o
do
Ur1Pillló<'l r.r!voUn t;aeionol
f1nonc1.,munto dll P"iluunl
io'l om;:tro~a do ro1: 1 ii o D munc11 dunonvo lvidtu u dn
"~. lltr·jd
:",,FI [!ravtn:.nr:11111·
ME';SAGEM

OBStRVAÇO~S

PRAZOS

"'

UIÁRIO UO CONGRt:sso NACIONAI.(Stçinlll

PRAZOS

COMl'OSIÇÃO
??~::::-o":-

'r--r

r;ç

01, DE 1979- C/1

::?:;~e::!c ;.cr:s.lo

cs?ocial •l Gc1briel fNncisco da Silva,
e c:i 01Jt:"tl:l providÜnci<ls.
??:'~'E:iO

J!: l.EI

~;9

Prcs.Sen.Agcnor M<li"Ll
09-04-79
V. Pres, Sen. Lourival Baptista
Rcl.Dcp.Genétdo de Barroa

Parecer f;tvordvel, proferido em
17-011-79 - APROVADO.

Prcs.Scn. Ad,llbcrto Sena

P.Jreccr !dvorável, proferido em
16-04-79 - Rejeitando a Lmelldaaprescntada.

01. Dr. l 979 - C11

~~:;~.3,: 50~:"/:l d faiX<l
:'•)=ret~-Lcl nÇ 1135,

de rronteiN Ro~iontl1, altCl"il o
de 03-12-1970, ·c dd outras pro-

lS-0•1-79

V.Prell,Dop.Adhcm.Jr de BarrOG

vi-;~:'lcl.JS,

Rcl.~p.Hélio Campos,

filho.

r;;: L:"T :;9 03, DE 1 979 - C/1

F?'j~'STO

Prc5.0ep.Amadau 'Gc.1ra
15-0~-79
V. Pres. Dep .Adhcmar de Barros

;,: <:crl a comjlociç:io do 'fribunu.l Rccional do Trabalho
d<1 :·Q Reci~a, cria Ctlr~oo, e da. outt>as providências.

roram oferecidaG (3) tmendas.

Filho
Rol. Scn, Raimundo Parente
??.~:;:70

DE: LEI 119 Oll, DE 1 979 - C/1
Prcs. Dep. Aud.il.io Dant<.~s
lR•OII-79
V, Prcs. Dep. Gerson Cama tA
Rel.Scn.Henrique de la. Roque

Cis;:'õe sobl"e a criaçdo, na P1•csidenc:ia da Rcp'ública ,
c!a Sccretdria de Comuriicaçdo Social, altera diseositivos co Decreto-Lei' n~ 200, da 25-02-l 967, c da ou
tNS providénciafl,
-

for4m apresentadas {16} Emendasem 17-v4•79.
Parecer favorável proferido
cm
19·0"-79 - APROVADO, nos termos ..
de !>Ubstitutivo, iis emendas de nG·
6,5,16 ,17a20-R nos termos de subcmenda.

Pi'.::lJ!:TO DI: LEI !19 05, DE: 1 979 - C!l

Cria

t~:'

<1 AuditÕria da u!!.circunscriçáo Judiciãroia Mili-1 Pres.
e ::!d outras providências.
V. Prcs

Instalada cm 23-04 .. 79

l

Rol

Eme~:~da

apresentada

??::}.:';:':'0 DS LEI DA C7-:1ARA 1l9 120 1 DE 1978 (VETO)
Di!õPÕc sobre a Loi Organic.J da Nacistratura.

Prco.Sen, Leite Chaves
V. Pr·.,s. Scn. Saldanha ·Dcrzi
Rel.Dcn,Gomes da Silva

19-04-79

Relatório apresentado cm 19-04-79~

03SCRVAÇO;:s

PRAZOS
~.~. ?:Js:;. :JE: E~·::::::n :\ co::srnuir;~o n9 ~3.
de
?a, q'.le "J~ nova reàa-;:lo uos o:~rt~L 101 e102 e o r.9
~o art. 155 dJ Co~stituiçdo fl:lderdl".

Pres.Dep, Cristina Tavares.
Wildy ViannA,
13-04-79
Rcl.Sen. i\derba1 Jurema.

V.Pret~.Dop.

x:

Trar.li t.:~r.ão conjunta com a PEC
n9 03/79.

parecer' contrãrio profot'ido

1

em 15-04-79 - aorovado.

:n:

?;:~?::lS':'A

r.:~::::DA À COllSTITU.!~kJ n9 UJ,

Tramitação conjunta com a PEC

de

l ;73, que "al':el"a .1 r·~da•;.lo de ite::~ III f.l d~ p<lt'agr·a
:o ~nico do a:',<:ico lOli da. .llÍrlt'd do itef:l I, tl
r:;n
:!.<:!_!.-.:L do a:'::iro 101, d.i Con,:t~~do r~d~rd".
?~:?:JS":A D:: EX!:NDA À CO!i5'l'I7UIÇ;';O n? 24,
dl:l
:. ;?S, que 11 al':era a l"Cért-;Õ.o .:~,;. .lt't. lS, [i 19, d:i.!no:~d

Ca Const i

"J",

tui~do

fcd,,NJ.

11

n9 23/78.

t

Prc:i .Sen. Pedro Simon

I V.Prct;.!::an,

I Ral.Dcp.

•

R.:timundo Parcn- 13-0II-79

Dju1ma.

Ileso<~.

to

OfÍcio de prorro~aç3o do prazo
por 15 dio1s,
par!lcer fc1vor,ívcl, proferido
~6-04·79 - .l_?f'OV.ldo,

1

om
?:"C:?OST;. US r:::E~ICA

f.. CONSTI'1'UIÇÃO

n9 ;:!~,

do

l 273, que "C.:>ncclo'l dispoaiçõos c .... -::~..,nconta
oxprc·
.:~os arci!]Qs 0,57 a ·1·1, :'tJapcctiv.1monto, da Con!!,
tlt~iç~o F~dcr.ll ".
~>J.':I

?:.~?'JSTA

r;r:

E::~~lCA À COllS:'ITUIÇ;\0 ntf 26,
A1tr:r'J ,, rcddÇ~o do n. IV do

Pros.Scn.Cunha Lima

p,,recor favor.lvcl, proferido

em lB•11-7lJ - aprovddo.
V. Prcr.. Scn, Huri lo D,ld.:trÕ
Rel, Dop. r.rn.ini S~tiro
Pcc~.Dop.Ben]amim rilNh
V.Prno.Dcp. Simdo Ge::;:lim
Rc 1. Son. Lom.1nto Junior

ptlrcccr f.:svór..ivul, pro!uridc cm
10-04-?9 - APROVADO.

??J?JS7A DE i:1~!':!li)i\ f.. CQ/ISi'ITUIÇÃO n9 28,
de
l 373, ~wc ",Lcrc;.c,~ntol p<.~r.:lr.rafo üo .1rtico J<:> c .Jlto-

Pro~, Sen. Adiilborto St~nd
V,Prou. Son, Jo~o Booco

parecer favor.íVcl,proforido
!9-04-79 - APROVAUO.

~·,:, :-~.;d<l';~o

Rol. Dep, !lur.o llo1rdini

l j79, i,Uí!

11

f_c.:J;ti.tui,.~:. Ír>r1ef','Ll".

al"~:;:o

arti~o 99

de

da

do c,1~1ut dl'l ,lrtico 99 o dos pdr<~el"tlfoo do
17 Co.1 Cãri'r.t'!tuir,<io d,, R~>pÚblica fuduNtiWJ ·do

c.m

?. !" ·~ ': i l " .

P?:~J$7A PC r:~:E:WA il. COt/~'riTUIÇÃO n? 2'3,
dn
l :i73, qwJ u,,cre:;crJnt,L iten::; VIII a IX c pcHH><u,da
o
,1-:·.:J.l p.tl".Ít,r.tfo Único <1 t.õnr o p.Jr,icr,Lfo 19 o p<~rir.r!!
!o
<~O ·:.rt. ll~; .'1ltcr.1 <~ l"l!d,LÇ<JO dou .:trtir,o:.:,
12.11
o ~··u p.:~r,Jcrct!o unlco u 132 t'l uCI'o::;cunt.L () ?•lt'U/!I"l!.JO
Ú~ico dO artieo 140 du ConGti tuir,,jo d<J RupÚbllca.
do

zç

flr,-L~!.

J ",

..

Pro tO .~cn. L.Í::<1ro Barbo::a.
IJ, Prec, Dup,ACcrbal Jurum.t
Ro1.De~p.Cluudino

::lalc:1

Oflcio de Prorrogar,do por
Uluo,

15

I

~

----------------------------------------·---UIÁHIO 110 C"O~GIH:S~O ,,AC"IO~AI.I~çlln 11!
---
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·--------------------------PMZOS

??::?::JS':'i, JC ;;:~:::::)/·. ?1 co;:s:-r:"Jrç:~o n? JC,
de í'rc:::.Dcp. Alcir PimC!ntd
1 ':7~, r,ue "ultt:r<l o c.~:-,...:t c o p.1r•Í1:ra!o 1? do <'Ir': i ~~o V.Prc::J',Dcp. Cid furta.do
1~':':!-' Co~~titui-:io d·1 K•!~Ut>liC•l fcd·~r,ltiva do
IJrur;i 1'~ R•!l.~nn.Jut;lhV H<U!rllhdeti
F?.:?JSíA :li: r:::t!l!:A À COI/~T!TUIÇÃD nQ 31,
ric
l 9-:-~, que "alt•!~<l <1 rcduç:io do p<Jr.Ígro1fo 4? c acrcoce~.:.! o p.JrJ<;r.l!o õ~ uo <lrtieo lB c o P•lr.Íf!Nfo 39 ao
a:-:::.:::~. :?5 i c .t! T~N .:t r•Jd<1r;:io do artico 26 da
Conn':i.:·..::-ii.o da ~l'~ÜbECol f•Jc!er.ltÍV<l do Br<lr.il".

Fn.:?.:.S'i't\ :n:: E:-::::mt; À !:O:ISTITUIÇi\0 n9 32,
1 ; 7; 1 que "alter,,
t·.: i ~3.-:l •.

<1

rcdctçdo do ,,rt ieo 2 O5 dl

de
Conn,i

:;;::;:;::sr,\ D!: ::~::::JA J\ co:;sTirurç7\o n? 33,
de
: ~~9, 'lU~ "alter,1 n rcd.:Jç:io elo~ par~~rafo10 2CJ 1 39 c4Q
c .!'::'l::;ctJ:"Ita ::. p.1riir;rafn 5? ao artir.o H; alteN !1 rl'!
C'l;~o do .:a-:.ut '! do pdráJ:rci~O 1? e acrc:::lccnta oa piir:::i'
i;:":.;·""~ to9~ cD srtir.o 41 dc1 Con5tituiç~o dcl lkpÚb!l
c~ ?c'.!cra~i·I.J c.., !!rJ~il".
-

OBSI.;iWAÇO!:S

parecer favor,;vd ,proferido em
26-04-79 - APROVADO.
21-04-79

PrcG. Ocp, Ruy CÕdo

paroccr contr~rio,proferido ~m
24-04-79 - APROVADO.

V.PreG.Dop.Paulo Guerr.t

Pr1!ã, Scn. Dirc:cu C·1rdoso
I o !lcl v rrtiCo !IUIII:I!l
Rd.Df!p.Altair Charc1::

v. rrer:. Sei

Prer:: .Sen,Jtdson Barreto
V, PrcG, St!n. !!cnriquc de la

21-04-79

Ofício de prorror.ao:;;)o do pra:o
por lS jiaG.

24-04-79

Of!cio de prorroga lj:io do pra:o
por lS dias.

~~

que

Rcl.Dop.Cl.Júdino Si\lCs

??:::?-:S:'r\ Dr.: ::-:;::;:-'l/1 ;'\ C~::STITUIÇM n? 34,
di!
1 :::·1, ~uc "Alt•.J:-a a rcdaç::io do U 29 do artico 13
e
o ilr:ibo ~tl da Con:>tituiçuo ftJdP.ral, c inclui o arti~c 211 c se:.::; :::-.~:-,~r;r.:tfo~ no ato da:> Ci:>poniçõcn
G!:,
r·\~~ e 7:-:l:-.::i-:; ... ::.a:;",

Pres.Dcp.Lirlovino ranton
V.Prcs.Dcp.Dcl:>O CoimPra
Rcl.Scn.Pan::;os Porto

p;:-:.::;S:"/, D!: E:~:::n..; :\ CO!ISTITU!Çl\0 n? 01 1
de
1 ?':'9, que "~cn-::.::.bcleC•! a dcição diretd pcl:'<l Prcfei'•'ice-Prefeito dei:; C<1pitain doto Eotd.dos".

Prcc, Scn. 'I'ar,crcdo !leves
V.Pre:;.Sen.HtJnrique de la FI

O!lcio de í'r'Orrogação do pra1.0
por 15 dias,

26-04-79

Of!cio df' prorroeaçdo do prazo
por 15 dias.

01-05-79

TramitaçÃo conjunta com a PEC
n'i' 06/79 1 OfÍcio de prorroga.çao
do pra:o por 15 dian.

qu

':0 •'!

Rc l, Dep_. Marcf'1o I.inharcr.
r;.::::<~sr..; DE i:'~i:::DA
1 J';:i,~quc "A~t:rtt

?1

co::sn:-urç~o
~ l':l.c:o c1rt.

n? 021
de
o
17, o itum.III
o
ar':. '- ~, S\.:?:'J.::',lliCo·:>~ o 1 te~ V da mesmo i\:"tJ./:{, c rcn·.:::o.'!:-ando-sc os t;CU::l itens r::t:qulntcs, da Conatituição
Fe:!\•!"'a:!.".

Prc:;, Dcp. Fernando Cunha
V.Pre:;.Ocp.lfugo 1:ardini
Rel.Sen.Joiio Basco

n11 05,
ao
l &75, quo •cõ novo rodaçÃo ao i 1 9 do art. 17 o su~
p:"!~o 0 item V ao art1r.o 42 aa Con~titui~~o Foaor,.,P.

p~:=FJOSTA Ot; EM(N:JA 7-. CO!;STITUiç;,a

Tramitando com o Pf.C 02/79.

------------------------r-------------1
!:=::ERO E

E!~!:!iT,\

COMPOSIÇ?iO

OSS!:?.VAÇ~ES

PRAZOS

-~-------------+----+---------------

P::::?JS:A :: ::~::::::JA 7-. CO:IST!'!'UIÇ7~o ntt 04 1
de
1 979, que "Ji!:;:5~ !õobre a aeo!:ent.Jdori.J do:; Profe~r::o
reG !:O~. os rc;:i:;,e:; estatuturiot: e di\ Com;olic\açiio T
das i.cis t!o Tra~<tlho aos vinte e cinc.:J anos de :;erviçc, acrccr.:f!t:ta~do par~cra!o <lO artii!O 101 e c1llnca ao
ar':i"'o 165 ;!o ti.!Xto Co:Jstitucion,ü''·

PrcG .sen.Gilva.n Rocha
02-05-79
V, Prcs, Sen. Jutahy Hacalh:ies
Rcl.Dep.Angclino Rosa

Parecer favorável, proferido em
25•04-79 • APROVADO.

i'F.:·i<lST/o DE !::~!::::>..; J1 co::STITUIÇÀO n\' os 1
dr. Prcs, Dcp. Iranildo Pereira.
1 979, que "Re:>tabclece elei~Õeã diretas, redu:: manda V.Preã,Dep.Joacil Pereira
to::: dos atu,ti:; Preddcntc e Vice-Prcddcnte dr1 Rcpúbil Rel.Scn. Lomanto JÚnior
ca, e do:; Senadores Indiretos eleitos cm l 978; restei"
1--clt.•:e o ::-:~nc!ato de 4 anos para Prcãidcntc c Vicc•Pr'C>
:;ic!ente da Rcp~!llica, bom corno p<lr'<l Prefeitos e Vice:''
?.:-~!eitot>e Vcreadorec a sere~:~ eleito!: em 1 980".

Ol-05-79

P?:'J:-:JSTA :Jl:: E!1.E:~Dr\ ].. CCJ!IST!TUIÇÃO n? 07 ,'
de
1 ~73, que 11 ultcr11 a rcdasao do arneo 14 c seu paráttNfo único Ca CoMtituiçdo federal)'.

Prcs. Sen. A~ent'r H<lrl<l
V.Prec.Sen. Mendes Canale
Rcl.Dcn. Jooiao Leite

OB-05-79

In~ta1ada

PP.:?OS':'A DE .E:·rt::r)A l1 cor;sTITUIÇl\o n\) os 1
1 9i9, que "oe:-eGcenta pardgrafoa ao artigo 209
Co:-u::tituicdo r,doNl",

Prea.Sun.Jal.aun Bal'reto
V.prca.Sen.Heonriquc de b

24-0S-79

Instalada. cm 25·04-79

de
da.

RJ:TIRAOA

R,e

que
Rcl.Dep.Altair Chagas

em 16-04-79

\III.
: i
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MESA

I

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA
Líder
Jorbat Panarinho

Vlc•·Lid•r••
Prealdente
Luiz Viana (ARENA- BA)

Alaytio Cha>~et
Jate Lint
Aderbal Juremo
Lamenta Juniar
Maacyr Oallo
Murilo Badaro
Saldanha Oerzi

3•-Secretárlo
Lauri>~al

Baplitla (ARENA- SE)

Nilo Coelho (ARENA- PE)

LIDIIANÇA DO MOI EDA MINOIIA

2•· Vlce .. Presldente

Gotlao Müller (ARENA - MT)

Lid•r
Paulo Brauard

Oinarle Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Líd•r••
Henrique Sontitlo
Humberto Lucena
MarcotFreire
Mouro Ber~e~idet
Orettet Ouercio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Aleaondre Cotla (ARENA- MA)

Gabriel Hermet (ARENA- PAl

COMISSOES

Direton Jotft Soarei de Oli>~eiro Filho
local: A,.eao 11- Terrea
Telefonei; 223·6244 e":22.5·8.50.5- Ramait 193 e 257

Jorge Kalume (ARENA- AC)
Benedilo Canelat (ARENA- MT)
Joóa Botco (ARENA- AM)
Pouot Porto (ARENA- SE)

Titularet

1. Mendet Canele
2. Jose lint
3. João Botco
4. Vicenle Vuolo

COMISSAO 00 DISTRITO FEDERA~- (CDFJ
( 11 membrot)

Suplentet
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Albtrto Sil11o
3, Almir Pinla

COMPOSIÇÀO

Pratidenle, Jeue Freire
Vice·Presidenle: Lozora Barboz:a

MDB
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chele1 Claudio Corlat Rodriguet Cotto
local1 Anuo ti- Terreo
Telefone: 225·8.505- Romait 301e 313

COMISSÀO DE AGRICULTURA -(CA)
(7 membrot)

1. Evondro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mouro Benevidet

Auittente; Corlot Guilherme Fon~eca- Ramol676
Reuni6et: Tarçot·feirot, O\ 10:00 hora1
Local: Sola "Cio11i1 Be11ilocqua" - Anuo 11- Romol623

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA -(CCJ)
(15 membra1)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 E>~elotio Vieira
Vice·Pretidenlel Leile ChoYet
litularet

I. PonotPórto
2, Benedito Cor~elat
3, Pedro Pedroliion
Jote Lin1

'·

Suplentu
ARENA
1. Julahy Mogalhàe1
2. Alfor~to Camorgo
3. Joào Calman
MDB

1, helo1io Vieira
2. Leite Chovet
3, Jote Richa

1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Àl\ittenle; SOnio Andrade Peiaoto- Ramal :!07
Rtunl6etl QuartOI•feirot, 05 10100 horot
Locol1 Solo "Ruy Borbota"- Anexo li - Romait 621 e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- iCAR)
(7 membrot)

I. Mo"otFreire
2. Humberto Lucena

Presidente1 Henrique de La Rocque
1•·Vice•Pre1idente1 Aloy1io Chavat
2•·Vice·Presidente; Hugo Romot
Suplente\
ARENA
1. Lenoir Vorgo1
1. Henrique dela Racque
2. Jo6o 6o.co
2. Helvidio Nun111
3. Almir Pinto
3. Ja111 Sorney
4, Aloy1io Cho~e1
A. Milton Cobrai
S. Bernardino Viana
.5. Aderbol Juremo
6. Arnan de Mello
6. Murila Badaro
7. Moocyr Oalla
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Porenle
MDB
1. Cunha Limo
L Hugo Romo1
2. Toncredo Nev"
2. leita Cho11111
3. Dirceu Cardo1o
3. lalaro Barbo la
4. Nel1on Cat neiro
S. Paulo Brat~ard
o Franco Montara

L Jene Freira
2. Joao Botco
3. Panal Parlo
4, Saldanha Oerzi
S. Allen"' Comorgo
O. Murilo Badoro
7. Scrnedila Ferreira
L Itamar Franco

2 tozara Barboza
Adalberto Seno
4, Moura Bene11id11

MDB
L Henrique Sontillo
2. Roberto Soturn1MO
3. Gilvan Rocha

Auittenler Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Ouintot•leiral. as 10:00 horal
local: Sola "Ruy Borbo1a" - Ancua 11- Ram011 621
COMISSÀO OE ECONOMIA- iCE)
(11 membrat)
COMPOSIÇAO

Pre1idente: Itamar franco
Vice·Pretidenla: Roberto Sotuff\IMO
Titularet

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
Ja111 Lin1
Jeue Freire
S. Millan Cabral
Benedilo Canelai
lu11 Cavalcante

'

Supltnlel
ARENA
I Hel11td:o Nunet
2 Albe1l0 51l110
S.ned110 fern"10
V:cen111 Vuolo

MDB
L Rob11r1o Solurnmo

Auitlenle: Maria Helena 8uena SrandClo- Ramal 305
ReuniOIII: Quartal·feiral, 01 I0100hara1
Locol1 Sala "Ciovit Bevilacqua" - Ar~axo 11- Ramal 623

Supler.lel
ARENA
L Jose Guioma'd
2. Torto Outra
3. Bendilo Canelo\,
4. Moocyr Dalla

Reunió~t:

Titularlll

COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Mend11 Conole
Vice·Prruidente1 Agenor Mario

Titularei

2 Itamar Franco
MartotFreme
Pedro Sunon

Jote R:cho
01etln Ouer~•O
Ton.crtdo Ntwe\

~

716

'
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DIÁRIO llO CONGIII:SSO N,\ CIONH iS.çàn li)

Ani•'•nt11 Daniel Reis de Sou1a - Ran.al 675
Reuni0111 Quartas•leiras, 01 10130 hara1
local1 Sala "Ruy Barbo1a" -An.. a 11- Ramail621 e 716

COMISSÃO OE EDUCAÇÀO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

I. franco Montara

2. Humberto Lucena
3. Jai10n Barreto

MOB
1. Nelt.On Carneiro
2. Marcos Freire

Anistente1 Daniel Reis de Souaa -Ramal 675
Reuni6111 Quintal•feirol, 01 11.00 horas
Locol1 Sola "Clóvis Blwilocqua" -Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÀO

Prnident11 Joào Calmon
Vice·Prnident11 Jutohy Magalht.111

1. João Colmon
2. Tono Outra
3. Jutahy Magolhãtl
4, Aloysio Chovn
5. Aderbal Juremo
6. Jose Sarney
I. Adalberto Sena
2. E'llllasia Vieira
3. franco Montara

Aui1tent111 S6nia Andrade Peixoto- Ramal307
Reuni6fl1 Quintas-feiras, às 10100 horas
Local1 Sala "Ció"tisllevilácquo"- Anexa 11 - Ramal623

COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF)
(17 membros)

Raimundo Parente
JoM Guiomard
Arnon de MeU o
Lamento Júnior
Affons.o Comorgo
Victnte Vuola
Alberto Silvo
Amarai furlan
9, Jorge Kolumt
10. Jutohy Mag'olh&es
11. Mendes Canele

I,
2.
3.
4,

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mtllo

1, Dirceu Cordo1o0
2. Itamar franco
3. Henrique Santillo

Suplente•
ARENA
1. AHonso Comorgo
2. Jot.o Colmon
3, Jutahy Mogolhtli11
MDB
1, Gllvan Rocha
2. Roberto Saturnino

MOB
1, Paulo 8roHOrd
2, Marcos Freire
3, L1b:aro Borboaa
.&. Jo.. Richa

Anl•flnte• AntOnio Cilrlos de Nogueira- Ramal 675
Reunl6111 Quintas-feira•, àl9!30 hora•
local. Sala "Clóvis Bevilócquo"- Aneao 11- Romal623
COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

COMISSÃO DE REOAÇÀO - (CR)
(5 membro•)

I.
2,
3.
4.

lenalr Vorgo•
Helll'idio Nun11
J11'* Freire
Moacyr Dollo
5. H•l'!rlque de La Rocque
6. Aloy•la Chovei

1.
2.
3.
4.

lomonto Júnior
Almir Pinto
Alberto Silwa
José Gulomard

I. Gtlvan .Rocha
2. Hlnrlqut Santillo
3. Joi10n larreto

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

1. JoM Richo
2. Adalberto Seno

Ani1tenfl• Carlos Guilherme fons.eco- Romol676
Rouni6111 Quintal·feiras, às I01lO horas
local! Solo "Ruy Borbo1a" - An•xo 11 - Romoi1 621

COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CS>
(7 membro1)

Pretkltntt. Dircev Cardoso
Vlca-Pmdtnte. Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

Titularei

1. lai'IO Outra
2. Soldonha Deni
3. Mend11 Canele

5uplon1M
AlE NA
1, Jooo Calmon
2. M~o~rilo lodaró
3. Joaí Sarney
MOI
1. Hugo ROma•

Ani1tente• Mario Thereza MogalhOts Mona -Ramal 134
Reunl6es. Qulnta..ftlral, à1 12100 horas
Local. Sala "C~"tis Btvilocq~o~a"- Anexo 11 -Ramal 623

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(15 membro•)
COMPOSIÇÀO

Presldent11 Torso Outra
l•·Vice·Prllldente• Saldanha O.nl
2'·Vice·Prllidenfll Lamento JUnlar

COMPOSIÇÀO
Helvidlo Nuntl
Vlce·Prl'sldente. lenoir Varga•

Suplent11
ARENA
1. Jutahy Mogalh611
'2, Raimundo Parente
3, Jot.lo Calmon
4, Benedito Canela•

TituiOres

CO.WOSIÇÀO

Pl'llidtntts Jorge ICalume
Vlet·Presldentes Mauro Benevid11
Titula riS
1.
2.
· 3.
4,

Jorge Kalume
luiz Covolcontt
Murito Badoro
Benedito ferreiro

I, Mouro Blnewid11
2, Ag•nor Mario
3. Hugo Ramos

1. TorHI Outro
2. Bernardino VIana
3. Saldanha O.n:l
4. Lamento JUniar
5. Mendes Canal•
6, AderbOI Juremo
7, Almir Pinto
B. lenalr Vergas
9, Jo11 Sorn•y

ARENA
1. Alo"t•lo Chawtl
2. Pedro Pedraulon
3. Henrique dela Rocque
4, Jo11 Gulomord
5, Lui1 Cawolcanle
ó.

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral furlon
3, Jolt Guiomord
MOB
1, Cunha Limo
2. Jaison Barreto

Auistent11 Corlo1 Guilherme fon.aca- Ramol676
Reunl0t11 Quartat·feiras, 01 9!30 horas
Locai! Sola "Ruy Barbo1a"- Ane•o 11- Romoi1 621 ;;

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL -ICSPC
(7 membrat)

S~o~plent11

Prt~ldenle1

Titular••

Presidente1 Gilvon Rocha
Vice-Pre1idente• Henrique Sontillo

MOB

A11iltenfl1 Ronaldo Pacheco dt O'i-.ira- Ramal306
Reunilln1 Quorta..ftiral, Os 11s00 hora1
Loca h Ane•o "8"- Sala ao lodo da Gab, do Sr. Senador
Jo6o Basco - Ramal 484

1. Dirceu Cardoto
2. Adalberto Stna

1. Cunha Uma
2. Tanc~a Neves
3. Roberto Saturnlno
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Btntvid11

COMISSÃO OE SAUOE - (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÀO

Prnident11 Cunha Uma
Vic.. Prelldent•• Tancredo News

1,
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

MDB
1. Marco• Freire
2. Mouro Benewides
3. leite Chovei

J.ni1tente. António Carlos de Nogueira- Ramal675
Reuni0111 Quartos·felros, os 11100 horas
Local. Sola "Ruy Borbo•a" - Ane•o 11 - Ramais 621 e

President11 Arnon de Melto
Vic.. Prt1ident11 Alberto Silva

COMPOSIÇÃO

Suplent11
ARENA
I. Saldanha Otrzi
2. Henrique de La Rocque
3. Jeue Freire
4. Jose Sorney
5. Milton Cobrai
6.

Paulo Brouord
Nel1on Carneiro
Itamar Franco
JoH Rlcha
5. Amoral Pei11o1o
6. Toncredo Nev11

COMPOSIÇÀO

Titulor11
MDB
I. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

1.
2.
3.
4,

COMISSÀO DE MINAS EENERGIA - (CME)
(7 membros)

Suplent11
ARENA
I. Jolé Uni
2. Arnon de Mlllo
3. Jorge Kal~o~me
4. Pedro Ptdrouion

Titular••

:\1uln 111.'

COMPOSIÇÁO

Pr11idenle1 Ewondro Carreiro
Vice·Prllidente, Humberto Lucena
Titulor11

Suplente1
ARENA
1. Raimundo Parente
1. Alfon1o Camol'go
2. Henrique de lo Rocque
2. Pedro Pedrouion
3. Bernardino Viana
3. Aderbol Jur1ma
Alberto Silva

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
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TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1979

BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 67• SESSÀO, EM 14 DE MAIO DE 1979
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 4/79, que estende aos depósi·
tos judiciais em dinheiro, ordenados por outras autoridadesjudiciárius, a correçüo monetária prevista para os ordenados por juízes federais.
- Projeto de Lei da Câmara n• 26/75 (n•2.090-Bj74. na
Casa de origem), que declara Pedro Américo Patrono Histórico
da Pintura Clâssica no Brasil e Cândido Portinari Patrono da Pin·
tura Moderna Brasileira.
- Projeto de Lei da Câmara n• 127/78 (n• 1.423-C/75, na
Casa de origem), que proibe a pesca predatória, e dâ outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 64/77 (n• 1.161-8/75. na
Casa de origem), que altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973, inclu:ndo a ligaçiiO ferroviária Guarapuava-Prudentópolis-lpiranga.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 2/79 (n• 140-B/78, na
Casa de origem), que aprova o texto do Tratado de Amizade,
Cooperação c Comércio entre o Governo da República Federativa do Bntsil c o Governo da República da Guiné-Bissau, celebra·
do cm Brasilia a 18 de maio de 1978.
-Projeto de Lei da Câmara n• 149/78 (n' 5.721-B/78, na
Casa de origem), que autoriza a ulienação de bens imóveis d~1
Uniiio, situados na área urbana de Guajarú·Mirim, no Território
Federal de Rondônia, c dú outrus providências.
- Projeto de Lei da Gomara n• 50f78 (n• 4.976-Cf78, na
Casa de origem), que proibc a recondução aos cargos de confiança
que: c:spc:dli!.:u, durante o mc:smo Governo, de unterior o!.:upantc
que se: haja Uesincornpatibilizado para concorra ~~ dcic;Uo.
- Projc:to de Ld Ua Cftnwru nY 60/79, que concc:dc incentivos fiscais :) impluntuçi\o de indl1strius na regiUo gcocl·onômica
de Bra,ilia.

- Projetes de Lei do Senado n•s 6 e 8/79, que institui a apo·
sentadoria voluntária da mulher segurada do INPS após vinte e
cinco anos de serviço, com proventos proporcionais e dispõe
sobre a concessão do abono de permanência em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de atividade, dando
nova redação ao§ 4• do art. lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho de
1973, respectivamente.
1.2.2 - Requerimentos
- N•s 140 e 141/79, de desarquivamento de projetes de lei
do Senado que especificam.
- N• 142/79, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando a retirada da Indicação n• 1/76, na qual solicitava que se
procedesse, no âmbito da Camissão de Economia. a estudo conclusivo, na forma de relatório, a respeito das causas do proce'sso
innacionário brasileiro, com destaque para a política de preços,
analisando então o papel da Comissão lnterministerial de Preços
-CIP- em função de sua estrutura de funcioname11to. Deferido.
1.2.3 - Oficio
- Do Sr. Senador Cunha Lima, Presidente da Comissão de
Finançus, comunicando que aquela Comissão esteve visitando as
obras do Mctrô de Sào Paulo, a convite do Prefeito daquela capi·
tal, Sr. Olavo Setúbal.
I .2.4 - Lelruru de projetas
- Projeto de Lei do Senado n• 114/79, de autoria do Sr. Senador
Paulo Brossard. que dú nova redução aos arts. 687, 692 e 700 da
Lei n• 5.H69, de li de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
-Projeto de Lei do Senado n• 115/79. de autoria do Sr. Sen;odor Adcrbal Jurema, que dispõe sobre a utilizaç1w do álcool
p;ua uso combustível :1utomotivo,
l.2.S - Discursos do Expt.•dicntl'
SE/I'ADOR !TA MAR FRANCO- Anúlisc do rc;ojustamcnto Uo sal(lrio mínimo estabelecido para o Estado de Minas Gc:rab.
Rcivim.li~.:a~·ik~ da Associaç;lo Comercial de Ubc:rlündia-lv1G.
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SENA DOR L ~~z CAVALCANTE- Apreciaçi1o das exporwçôc:s hrasilciras.
SI:'NA DOR 1//:'NRIQUE DE LA ROCQUE- Assunçi10 do
General Florimar Campello ao Comando do IV Exército.
SEN.-I!JOR JORGE /\.-!LUME- Projeto de lei, que cncaminhurú à Mt:s:.l, dispondo sobn: aplicação de: beneficias fiscais cm
favor da Amazônia.

1.2.6 - Comunicuçiw do Presidêncio
- Convocação da Sra. Eunice Mafalda Michiles, loSuplente, para assumir o mandato de Senador pelo Estado do
Amazonas. cm virtude do falecimento do Sr. Senador João Basco.
1.2.7- Requerimento
-No 143/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho
solicitando a convocação do Sr. Ministro João Camilo Penna. a
fim de que, perante o Plenário, preste informações que especinca.
1.2.8- Leirurn de projcros
- Projeto de Lei do Senado no I I6j79, de autoria do Sr. Senador
Pedro Simon, que revoga os arts. 14 c 50 da Lei no 6,620, de I7 de
dezembro de 1978, que define os crimes contra a Segurança Nacional, estubelece a sistemática para o seu processo c julgamento,
e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado no 117/79, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda
devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia
Legal, e dá outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento no I3 I/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
no 67/79-Complementar, de sua autoria, que dá nova redução a
dispositivo da Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar no 5, de
29 de abril de 1970). Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Senadores Dirceu Cardoso c Henrique de La Rocque.
- Requerimento no 133/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado no 64/75, de sua aul ..>ria, que isenta da responsabilidade
solidária com o construtor, perante o INPS, o proprietário de casa
destinada à sua moradia. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso.
-Redução final do Projeto de Resoluçuo no 15/79, que suspendo a execução do art. I66 da Lei no 1.066, de 30 de dezcm bro

de 1975, do Município paulista de Chavantes. Aprovudu. À prornulg:u;rtll,

- Rcdaçiw fin:il do Projeto de Rcsoluçi10 no I Hj79, que .suspende a e.<ecuçi1o do art. i' do Decreto nv 20.635, de 30-10-70 c
do inciso II do 9 lo do art. 15 da Lei no 6.4H5, de 20-12-72, do
Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado, após usar da palavra o
Sr. Senador Dirceu Cardoso. À promulgaçuo.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Análise dos argumentos cxpcndidos em órgãos da lmprcnsn, contrários à constituiçuo de Comissão Parlamentar de Inquérito que investigue as
violações dos direitos humanos.
SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder- Ofício en·
viado por S. Ex• ao Sr. Ministro da Justiça, dando ciência dos motivos pelos quais o Movimento Democrútico Brasileiro se abstc"m
de participar das reuniões do Conselho de Defesa dos Dirdtos da
Pc.:ssoa Hum una, tendo cm vista conceitos sobre o assunto emitidos na presente sessão pelo Senador José Lins.
SENADOR MURILO 8.-IDARO, como Líder- Reparos ao
pronunciolmcnto de seu an1cccssor nu tribuna.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Justificando projeto
de lei do Senado que encaminha à Mesa, instituindo o auxíliomoradia para empregados que pcrcc:bam, mensalmente, rem une·
ração inferior O\ cinco salários mínimos regionais.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -lnstalaçuo de agéncia do Banco do Brasil cm países da América Latina e do Continente Africano.
SENADOR MARCOS FREIRE- Atuaçuo desenvolvida
pelo Professor Aloísio de Magalhães, Diretor do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, cm prol da cidade de
Olinda-PE.
SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Congratulando-se com
os académicos da Faculdade de Direito de Cachoeiro de !tapem irim, pela nomcaçiio do Professor Deusdedit Batista como novo
Dirctor daquele estabelecimento de ensino superior.

I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2 - MESA DIRETORA
3 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 67": SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1979
1~Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDE:NCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS 14 HORtlS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENti DORES:

Dali:~- lt:~m:~r Franco- Henrique Suntillo- G:~st:lo MUllerMcmlcs Canalc- José Richa- Evcl{tsio Vieira- Paulo Bróssard.

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes - Jarbus Pmsarinho - Alexandre Custa - Bernardino
Viuna - Hclvidio Nunc.~ - Almir Pinto - Jose! Lins - Mauro
Bcncvidc.~ - Agcnor M11ri>~ - M<~rcos FrcirL' - Niln Cuclhu Lu i/. Cavalcante- Luurival Baptista- Din.:cu Cardo:-.u- Mu;lC) r

acusa o comp:lrcdmcnto de 25 Srs. Se-nadores, lia vendo n(nncn) rc·

O SR. I'RESllJF.NTE (Nilo Coelho)- A lisla de presença
girm:ntal, declaro ahcrta a sc~sào.
O Sr. JI'.SúTc1:'tt·lu JH!I~clh:rú ,'1 h:ilura Un L\pcUicnlc.
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no CON(;RESSO ~ACIOSAI.(St·çlln III

Elido o st'gwnlt'

EXPEDIENTE
PARECERES
I'ARECERES Nos 171 E 172, OE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senudo n' 4, de 1979, u1w
.. estende aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenados por
outras uutoridadcs judiciárias, u corrcçiio monctãriu prcl-·istu
pura os ordenados por juízes federais".
PARECER No 171, OE 1979
Da Comissüo de Constituição c Justicn
Relator: Scnndor Raimundo Parente

O Projeto sob exame:, de autoria do il~.;stre Senador Nelson C~u
nciro, ubjetiva estender aos depósitos judiciais cm dinhdro, ordemiJos por 4uaisquer autoridades judiciárias, a correçào monc:tária, prevista para os depósitos ordenados por juízes federais, conforme o disposto no art. 16 do Decreto-lei no 759, de 12 de agosto de 1969,
llbservando-se, quanto U instituição financeira, a norma do art. 666,
I. do Código de Processo Civil.
O referido dispositivo legal determina que os depósitos judiciais
cm dinht:iro, relativos u processo de competência dos juízes federais,
serão obrigatoriamente feitos na Cai•a Económica Federal, ficando
sujeitos à corrcçào monetária a contar do segundo trimestre civil
posterior à data do depósito.
Alega o Autor, na Justificação, que a disciplina desses depósitos
~ mat~ria de direito processual; que, alt:m disso, por ter a expressão
"Juizes Federais", na Constituição (art. 123), sentido restrito, são ••·
cluídos do bcneiTcio as medidas ordenadas "não só por juízes e tribunais estaduais, como também por outros juizes e tribunais da União
(trabalhista, eleitorais, militares, o Tribunal Federal de Recursos c o
Supremo Tribunal Federal)".
·
No que se refere ao privilégio assegurado à Cai•a Económica
Federal par:i recolhimento desses depósitos, afirma o Senador Nelson Carneiro, "está ele revogado pelo arr. 666 do CPC, que é: legis·
fação posterior ao mencionado Decreto-lei n• 759 e, além do mais,
disciplina inteiramente a matéria".
Cabendo a apreciação do mérito à douta Comissão de Finanças
c, verificado que o Projeto não interfere na competência privativa
conferida ao Presidente da República pelo art. 57, I, da Carta Mag·
n:1, já que não se relaciona com a rcceitu, a dcspesu, o orçumento, a
contabilidade c o crédito público, concluímos pela aprovação do
Projeto, por estar cm conformidade com os preceitos jurídicos c
cunstilUdonais.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979.- Henrique de La RocIJUe, Presidente- Raimundo Parente, Relator- Nelson CarneiroTuncredo Neves - Moucyr Daflu - Hclvidlo Nunes - Almir Pinto
- Aderbul .Juremu- l\lurllo Baduró - Franco !\Iontoro- Lázaro
Rarbozu.
PARECER No 172, OE 1979
Du Comissão de Finnntus
Relator: Senador Mauro Bcnevides
Tr:lta o prujeto de lei acima especificado de c:stabelcccr, cm legislação autõnom:t, norma determinando u extensr10 da corrcçrw
monctiÍria do art. 16 do Decreto-lei n• 759, de 11 tlc outubro de 1969,
aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por quaisquer nutori·
dadcs judiciárias.
Aliús, o projeto busca também corrigir uma impcrfciç:w, ou superaç;lo, do referido Decreto-lei n' 75Qj69, que somente se refere a
dcpúsitos jutliciais onh:nados por juízes federais nas Caixas Fconô!llicas Fcdcrais, quando o novo CóJigo de Processo Civil jú co,tahch:-

c:.; quc tíli' Ucpú . . ltos st: façam no Hanco do llr:t:o.Jl, na prúpria C:li.'<J
Econümica Federal c até cm banco oficiul c~tadual.
,\ Comissfw de Constituição e Justiça, chamada a manifc~tar-sc,
fl:.Jo pdo pan:ct:r de: ns.
c t1s.
cm que foi rdator o nobrc
Senador Raimundo Parente, concluindo pela aprovaç~:w dn prüjeto.
ror estar cm confonnidadc com os rucceitos jurídico' c c.:omtitw.:io·
na is.
Em •,·erd;:tdc, como hcm ob~cr\'~ldo pelo autor, <.J quc-;tito vcrs;.~J:J
I III proposiçrto níldil tem a v~:; r com matéria linam:eira. eis que nU o di1.
rcspcilo ü receita, it despesa, ao orçamento. à contabilidade ou ;10.~
..:rl:ditns públicm.
!sto pmto c tratando-'ie de mc:di~a de l;ugo alcance, c<.~rn:gada
LJc justcla, o nmso parecer~ pda aprovuçào do Projc:to de Lei do Sc:nado n' 4, de 1979.
Sala das Comissões, lO de maio de 1979.- Cunha Lima, PrcsiJc:ntc:- Mauro Bene,·ides, Relator Tancredo Neve!!- Amara! P~ixo
w - ,\rnon de Mello- Affonso Cnmargo- José Richn - Vicente
Vuolo - Henrique de I.a Rocquc - Jutuhy Magalhães.
PARECER No 173, DE 1979
Da Comissão de Educação c Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara no 26, de 1975 (no 2.090-B, de 1974, na Casa
de origem), que '"declara Pedro Américo Patrono Histfirico
da Pintura Clássica no Brasil c Cândido Portinari Putrono da
Pintura Moderna Brasileira''.
Relator: Senador Aloysio Choves
Com o projeto ora sob exame pretende-se homenagear os pintores Pedro Américo e Cândido Portinari, com a designação de Patro·
no da Pintura Clássica no Brasil c Patrono da Pintura Moderna Brasileira, respectivamente.
Em que pesem o respeito e a admiração que a todos inspiram esses ilustres pintores brasileiros, de reconhecidos méritos c incontestável valor artístico, as seguintes ponderações devem ser feitas:
Pt:dro Américo representa, em nossa pintura, o academicismo
do século XIX, c não a arre clássica. Já a noção de arre moderna se
modifica, no tempo, c a escolha feita, hoje, de Cândido Porrinari,
perderia, com o correr dos anos, o sentido de atualidade. De outra
parte, a instituição de dois Patronos para apenas uma das modalida·
des de arte, deixa prever o surgimento de dezenas de projetes, com a
indicação de diferentes Patronos para a escultura, gravura, arquitt:tura, artes gráficas, bem assim para os diversos setores da música
dança, teatro, literatura, etc.
·
'
A Nação já prestou justa homenagem aos numerosos artistas
brasileiros, na pessoa de Antonio Francisco Lisboa, O Aleijadinho.
escolhido, através da Lei n• 5.984, de 12 de dezembro de 1973, o Patrono das Artes no Brasil, titulo esse que engloba a pintura.
Ante o e., posto, sem desmerecer a importância da obra de Pedro Ami:rico e Cândido Porrinari, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, lO de maio de 1979.- Joiio Culmon, Pre·
sidentc- Aloysio Chaves, Relator- Torso Outra- Arnon de Mel·
lo- Jutuhy Ma~ulbiies- Evelásio Vieira- Adalberto Sena.
PARECERES N•s 174 E 175, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Cümura n' 127, de 197H
(n' 1.423-C/75, na ori~em), que "proíbe a pesca predatória,
e dá ou Iras pro"ldências''.
PARECER No 174, OE 1979
Da Comlssiio de Agricultura
Relator: Senador Adalberto Sena
O i>rojeto dt: Lei que vem a exame proíbe u pesca predatório.!,
soh quaiLJUCr modulido.1de, em todos os meios aquosos do País
(art. 11'). Esclarece, no art. 2Y, o que: se entende por pcsca prcdatúria
c: delinc: crimes e estabelece pen:ts, no art. ~Y
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Para justificar u proposição, o autor alinha argumentos que podcm ser expostos da forma que segue:
a) vem sendo utilizada, nu pcscíl, red~.:s de malhas diminutus,
que recolhem c~1rdumr.:s inteiros ;linda cm crescimento, ou cm formacfto;
h) os pescadores desviam cursos d'água ou esgolam lagos, provocando conseqUências danosas para a fauna e a flora aquáticas;
c) promove-se a pesca permunentc, éom a captação de matrizes
cm época de desova, o que reduz ou cxtinguc: cardumes;
d) a pesca rcalizada com explosivos ou com o emprcgo de produtos químicos diversos destrói reservas de peixes e de alimentos destes;

c) na região de Santarém, Pará, é comum o emprego de bom·
bas, nos lagos, chegando essa prática predatória a utilizar sessenta
bombas semanais, como no lago Mapiri, onde os cardumes de juraquis estilo sendo dizimados;
O sucede que a maioria dos peixes atingidos pelas explosõcs fica
no fundo do lago e, no dia seguinte "milhares de peixes boiando, estragados, inaproveitávcis, podem ser vistos freqUentcmcnte descendo
as correntezas do rio Tapajós".
Ainda quanto à captura de peixes com explosivos, a justificação
assegura:
- Esse tipo de pesca predatória não é simplesmente
grave pelo fato de destruir cardumes inteiros. Sua gravidade maior está na destruição das próprias fontes de manu·
tenção e rcprodução dos peixes, razão principal por que se
deve interditar a pesca no lago Mapiri, imediatamente.
Além de tornar imprestável aproximadamente cerca de
cinqUenta por cento de um cardume, uma bomba de meio
quilo pode matar peixes grandes c pequenos, destruir as
ovas, os berçários e certas espécies vegetais quc alimentam
os pdxes.
Os órgãos técnicos da Câmara se pronunciaram favoravelmente
à matória, que foi aprovada pelo Plenário.
No que interessa a esta Comissão, o Projeto é da maior importância, porque estabelecc providéncias e salvaguardas necessárias,
pura contcr a pesca predatória.
Com as medidas propostas, a Superintendência do Dcsenvolvimento da Pesca encontrará respaldo legal para evitar a destruição de
cardumes.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projcto de Lei.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1978.- Agenor Maria,
Prcsidente - Adalberto Sena, Rclator- Vilela de Magalhães Saldanha Derzi.
PARECER N' 175, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Mauro Benevides.
Em exame o Projeto de Lei da Câmara, de iniciutiva do nobre
Deputado Manoel Rodrigues, que proíbe a pesca predatória, e d:í
outras providências".
Ao justificar sua proposição afirma o autor:
"Os esforços da SUDEPE, na agilização da campanha
que empreende, dando combate à pesca predatória de Leste
a Oeste, c de Sul a Norte, no mar, lagoas, lagos e rios, não
tém sido coroados com o êxito desejado.
Nesse empenho a SU DEPE necessita do auxílio de
cada brasileiro que assista ou tomt conhecimento de que
pesca predatória vt:m sendo dcscnvolvidu onde quer que se·
ja, neste país-continente.
Os efeitos da pcscu predatória, cspccificamcntc cnm
cmpn:go de c.xplosivos, vem avolumando assustadoramcn·
te, c, nos últimos anos, já atinge uspc~:tos alannmllc~.
Vale lembrar que, ainda crn êpo~.:a rcccn\l!, navio~·
f{thriCaS "iDVi(:tiCOS f1CSC:lflll1l CJll ÚpUílS hrasildrítS COI\1 Clll·
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prego dr.: redes dr.: malhas com vãos minúsculos, urrastamlu,
de grandes profundidades, tudo que encontravam. O pro·
duto desta criminosa c abominável pesca predatória era cn·
!atado, no próprio local e levado para os mercados consu·
midorcs europeus pelos navios russos que vinham abaste·
ccr os aqui fundeados.
Com o dilargamento para 200 milhas dos mares brasileiros, maiores cautelas se impõem ao legislador pátrio,
que urge esteja atento uo resguardo das imensas e crr.:scr.:n·
tcs riquezas píscc:as de nosso povo",

Na C:imara dos Deputados o projcto mereceu a aprovação do
Plenário, após exame das das comissões técnicas daquela Casa do
Congresso Nacional.
No Senado Federal, manifestou-se a Comissão de Agricultura
pela aprovação da iniciativa.
Trata-se de providência legal necessária a instrumentar a Supe·
rintendéncia do Desenvolvimento da Pesca na sua tarefa de evitar a
destruição de cardumes cm todos os meios aquosos do País.
Em seu artigo 2• o projeto. define a pesca predatória e o arti·
go 3• estabelece as penalidades que variam da detençüo ao pagamen·
to de multa.
Realmente, a proposição vem ao encontro do anseio do legisla·
dor brasileiro de proteger tão valiosa fonte de alimentos, como sói
ser a pesca.
Sob o aspecto financeiro- que nos cabe examinar- nada ve·
mos que sc possa opor ü proposição.
Ante as razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara no 127, dc 1978.
Sala das Comissões, lO de maio de 1979.- Cunha Lima, Presi·
dente - Mauro Benevides, Relator - Amon de Mello - Affonso
Camargo -José Richa - Jutahy Magalhães- Henrique de La Roc·
que - Vicente Vuolo - Amaral Pei•oto.
PARECERES Nos 176 E 177, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 64, de 1977
(n' 1.161·8/75, na origem), que "altera o Plano Nacional de
Viaçiio, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de
1973, incluindo a ligação ferroviária Guarapuava-Prudcntópolls-lpiranga ",
PARECER N• 176, DE 1979
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Mattos Leilo
I. O presente projeto inclui a ligação Guarapuava-Prudentó·
polis-lpiranga na relação descritiva das ferrovias do Plano Na·
cional de Viação (Lci n• 5.917, de 1973).
'
2. A justificação esclarece quc se trata de obra necessária a
complcmcntar o corredor de transporte que tem seu término no
perto de Paranaguá (PR), ou seja, destinado a auxiliar o escoamento
das safras paranucnses e, simultaneamente, evitar o congestionamento sazonal de caminhões nos acessos à referida estação terminal.
3. Do ponto de vista da política nacional de transporte,
convém lembrar que a medida consubstanciada no projeto não propiciar:! aumento de desposa pública, uma vez que u simples inclusão
de estação terminal ou via no aludido Plano não obriga a sua construção imediata. E isso porquanto a implantação de obra vi!tria de·
pende de prévio cstudo de viabilidade técnico-económica, efetuado
pelo Poder Executivo. Sabe-se, outrossim, que somente após (I) a
transformação do presonte projeto em lei e (2) a aprovaç:1o de orça·
mento plurianual 4tH! inclua a obra nu programaçiio, é possivcl qualquer rderênciu a novos encargos do erúrio.
Sabe-se, aintia, lJUC u alínea h, item 3.1 ,:!, do Anexo ao Plano
N:1cinrwl de Viaçàn, e~tahelt:ce que as ferrovias devem "ligar entre~~
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pólos econômicos, núcleos importantes e terminais de Transporte",
isto ~. devem formar rede, como é o caso da proposição ora em
exame.
Por conseguinte, do ponto de vista da validade normativa, não
há como negar a aprovação ao presente projeto. Não obstante,
cumpre assinalar que a Nação está empenhada em cfetuar cortes na
importação de combustlveis c que uma das soluções para reduzir
essas pressões no balanço de pagamentos é ampliar a contribuição
do transporte ferroviário no carreamento geral. Objctivamente, essa
diretriz, consoante o II Plano de Desenvolvimento, traduz-se na pre·
visão de um crescimento de 21% ao ano no índice de tone·
ladasfquilômetros transportados pelas ferrovias c de apenas 5% ao
ano pelo rodoviário, com a finalidade de, no final do qUinqUénio
75/79, reduzir a participação do rodoviário no transporte total de
72% para 54% c aumentar as participações do ferroviário de 18%
para 32% e do hidroviário de 10% para 14%.
Esses, pois, os motivos por que opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977. - Lourival Baptisra,
Presidenlc - Mattos Leio, Rclalor - Alexandre Costa - Luiz
Cavalcante- Evandro Carreira- Eveláslo VIeira.
PARECER N• 177, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Alfonso Camargo
O Projeto sob exame, de auroria do nobre Depurado Osvaldo
Buskci, tem por escopo incluir na Relação Dcscriliva das Ferrovias
do Plano Nacional de Viação, constanlc da Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973, a ligação ferroviária Guarapuava-Prudenrópolislpiranga, no Estado do Paraná.
Em sua rramitaçilo na Casa de origem, a douta Comissão de
Transporres ofereceu Emenda Substituriva, acrescendo ao trecho
ferroviário a ligação alô o município de lpiranga, a qual foi
aprovada pela Comissão de Finanças e pelo Plenário.
Submetido à revisão do Senado, manifestou-se a Comissão de
Transporres, Comunicações e Obras Pública pela aprovação da
proposição, cabendo a eSie órgão récnico o exame da maréria sob o
aspecro financeiro.
fJ inegável que, denlro do âmbilo de arribuições desta Comissão, nenhum óbice pode ser oposto ao projclo, tendo-se em vista
as normas financeiras vigentes.
Cumpre registrar, ainda, que a providência em apreço não
atenta contra o mandamcnlo conslilucional que veda a iniciariva das
leis que aumentem a despesa pública, uma vez que, consoante mani·
feSiaçõcs várias da Comissão de Constituição e JuSiiça, são legítimas
as proposições que objctivam alterar o Plano Nacional de Viação, o
qual encerra verdadeiras normas programáticas.
Assim, em face dos pronunciamentos favoráveis à matéria, no
que diz respeito à conveniência e exeqUibilidade da ferrovia mencionada, quer na Câmara dos Deputados, quer na Comissão de Trans·
portes, Comunicações e Obras Públicas do Senado, opinamos
também pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1979. -Cunha Lima, Presidente- Alfonso Camargo, Relator- Arnon de Mello, vencidoAmaral Peixoto - Mauro Benevldes - Tancredo Neves - Vicente
Vuolo, vencido -Jos~ Rlcha- Jutahy Magalhiies, vencido.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR
RAIMUNDO PARENTE:

Em que pesem as manifestaçiles favoráveis, cm andadas dus Comissões Técnicas a que foi submerido, somos pela rejeiçUo do pre·
senle Projeto que, nherundo o Plano Nacional de ViaçUo, prelende
incluir a ligaçilo ferroviária Gunrapuuvu-Prudentópolis-lpirnnga.
Com efeito, a cxecuçilo dn ferrovia em questilo, além de possuir
a relevftnda cconômica apregoada paru o dcscnvolvimcntu regional,
dcvcr:'t onerar sobremaneira llS cofres públicos face an alto custo Lia
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obra, tendo em vista os acidentes geográficos que caracterizam a
região.
Tratando-se de trecho ferroviário a ser construído em terreno
onde são inúmeras as elevações, torna-se patente o vulroso dispêndio que a obra provocará para o erário federal, sem a correspondente contrapartida cm benefícios reais, quer para a economia dos
Municípios de Guarapuava, Prudenlópolis e lpiranga, quer para a
economia nacional.
A meu ver, o investimento, pelo seu porte, não se justifica no
momento, senão a longo prazo, o que torna inconveniente a inclusáo
da via férrea no Plano Nacional de Viação, que congrega as prio·
ridades nacionais no setor.
(;o meu voto.
Sala das Comissões, lO de maio de 1979.- Raimundo Parente.
PARECERES N•s 178 e 179, DE 1979
Sobre o Projeto de Decreto Legislallvo n• 02, de 1979
(no 140-B, de 1978 - na Casa de origem), que "aprova o
texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Com~rcio entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasma a 18 de
maio de 1978".
PARECER No 178, DE 1979
Da Comissão de Relações Exteriores
Relalor: Senador Nelson Carneiro
Aos 18 de maio do ano passado o Governo brasileiro assinou
em Brasília TraJado de Amizade, Cooperação c Comércio com o Governo da República de Guiné-Bissau, c ora submetido ao exame desla Comissão, e que subsritui e com piela o Memorandum de Enrendi·
menta, assinado entre as delegações dos dois países, em 21 de junho
de 1976, na capital daquela jovem República. Pelo TraJado, fica
inSiituída a Comissão Misra de Coordenação Brasil-Guiné-Bissau,
com a finalidade de "forralecer a cooperação emrc os dois países,
analisar os assuntos de interesse comum e propor aos respectivos
Governos as medidas que julgar pcrrinenres". Ajusram os dois
países negociar um acordo de comércio, e o Governo do Brasil
premere esrudur "as possibilidades de eslender à Guiné-Bissau linhas de crédilo para importação de produros brasileiros", cujas condições, formas e prazos de pagamento serão objero de outro documenro. A cooperaçilo bilateral cslcnde-se ainda aos campos de
educação, ciência e cuhura, que será cSiimulada pelos meios adequados. Finalmenle, além dos insrrumenros previstos no Trarado, as
Parles Conrraranles "celebrarão, sempre que as circunstâncias
aconselharem, prorocolos adicionais ou ourro ripo de ates inrernacionais sobre todos os assuntos de interesse comum".
A Guiné-Bissau ê país somenre admilido, como membro da
ONU, em 1974. Sua populaçilo, em 1969, foi estimada em 600.000
habiranres. O TraJado serve à polírica exrcrior do Brasil, de aproximação com os países africanos, e no caso se. "fundamenla em profundas afinidades históricas, culturais e étnicas".
Ainda bem que passou o rcmpo em que faltávamos a nosso dover de assiSiir as nações africanas, que se indepcndizavam, por
amor. a uma lradição que não se compadecia com um povo que, por
sua determinação, se libertara do jugo colonial.
Meu varo é pela aprovação do TraJado, s.m.j.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979.- Tarso Outra, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Bernardino Vlannu- Salda·
nha Derzl - Amaral Peixoto - Paulo Brossard - llamar Franco Mendes Canulc- Mauro Benevldes.
PARECER N• 179, DE 1979
Da Comlssiio de Economia
Relator: Senador Je~rtsé Freire

t: suhmctido ,) aprcciaç~o desta Comissão de Economia o tc.xto
dn Tratado de Amizade, Coopera~ào e C'Llml:rcio entre o Gmcrrw
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/\tutu dt•
Nfto dcposttad<t u pan::cla inicial, o juiz imporfl ao pro·
poncntc, cm favor do c.xcqUcntc, multa igual a vinte por

cento (:wc:ó) sobre a propost<.~, valendo a dccisf10 como titulo c.xccutivo."

21' Est:t Lei t:ntra cm vigor na data dc sua puhlicaçiill.
t\rt. 3'' Revogam-se as disposiç~cs cm contrúrio.

:\rt.

•
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da realizaç:w da praça, faler por escrito o IHnço, propondo, pdu
menos, 50% (cinqUenta por cento) à vista c o restilntc a pn1zo, guran·
lido por hipoteca,

*
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A rcd:tçilo propost:t é a seguinte:

"Art. 687. O cdiwl será afixado no útrio do fórum c publicad.,,
cm rc:sumo, duas vr.:t.cs em jornal de ampla ~ircuJaçr10 local. dcvcndo
a primc:ira pubiicaç[IO antc:ccdc:r pelo mc:nos 15 dias a data m.:1rc.: 1U;1
para a hasta pública, c a sc:gunda sair num dos últimos três dias a d:t
antcriorc:s.
111 Atr:ndcndo ao valor dos bens e às condições da com~trc~t.
o juiz poderá, ouvidas as panes, modilícar a forma de publicidade
pela imprensa, determinar avisos cm emissora local c tonwr outras
providéncias tendentes it mais ampla publicidade da alienaçiiU.
.~ 2• Os editais. de praça serão divulgados pela imprensa prcl'c·
rr.:nc:1almcntc na secçao ou local reservados à publicidade dr.: negódo~
imobiliúrios.
§ 3• O devedor será intimado por mandado do dia c hom da
re;dizaçiío da praça ou lciliio,"
A sistemútica de publicidade do novo CPC impõe despesa>
como u desnecessária publicação de cdituis, sem qualquer c:ficúd~t
publicitárin, no ó:gioo aliciai. Restringe a publicação pela imprensa
ao Jornal local dmno, vetando ussom a publicação no jornal intorio·
rano bi·se~anário ou." publicação no jornal, amplamente lido. dii
comarca Vlllnha. lmpoe edllais para bens de valor mínimo consu·
mindo só com os editais o preço do bem. Deixa de confiar a~ mugis·
trado o ordenar a melhor forma de publicidade. atendendo às con·
dições de cada comarca.
A proposta atende as condições de uma adequada publicidade e,
inclusive, em seu capur simplifica os aluais§§ i' e 2• do art. 687, que
prevêem prazos variilveis em função do salário mini mo, acarretando
freqUentes equivocas e anulações de huslus públicas.
2. O un. 692 é este:
"Será suspensa a arrematação, logo que o produto da alienação
dos bens bastar pano o pagamento do credor."

*

Esta a rcdação proposta:
','Arl. _692. Serú suspensa a arrematação, logo que o produto
du allenuçuo dos bens bastar para o pagamento do credor. NUa scrú
""cito lanço que, cm segunda praça ou leiluo, ofereçu preço vil, que
nfoo baste paru a satisfacuo de parle razoúvcl do crédito."
Evita-se a vcndt~ de bem por preço irrisório que por Vt:/cs ni'lo
cobre sequer ;1s custas. O devedor é "espoliado", o credor nuda n:cchc c só húbil ••Jicitantc" í: que sni granhando o bem cm condiçi)cs cxccrcionais.
3. Dispõe o urt. 700:
"Quem. estiver interessado crn arremat<tr imúvel sefll o pagamento imediato da totalidade do preço podcrft. atí: cin(.;o (5) Uias an·

A propmta indicarú o prat.o, a modalidade: c as condiçõc~

pag~tmcnll, do saldo.
~ ~~· Se as partes concordarem

com a proposta, o juiz a homo·
logarú, manllando suspender a praç:1.

Justificu~ão

O arl. 687 tem esw rcdaçi10:
"0 cdiwl será ali.xado no átrio do edifício do fórum c pubikado,
cm resumo, uma (I) vez no orgioo oficial do Estado, c duas (2) cm jor·
nullocal diário, se houver.
~ I• Entro a primeira publicação e a praça ou leilão mediará o
prazo de dez (lO) dias, se os bens forem de valor igual ou inferior a
duzentas (200) vczc:s o salário mínimo em vigor nu sede do juízo it
data da avalia~ioo c o de vinte (20) dias se de maior valor.
2• A segunda publicação sairá no dia da alicnaçioo judicial:
se nesse dia nfto circular jornal, no dia imediatamente antt:rior.
3•' O devedor será intimado por mandado do dia c hora da
r~a\izaçào da pn\ça ou leilão.
I.
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A Proposta í: neste sentido:
Arl. 700 "PodcrU o juiz, ouvidas as partes c sem prejuizo dn
expedição dos editais, atribuir a corn:tor de imóveis inscrito na enti·
dade oliciul de clusse, a intermediação na alienação do imóvel penho·
rado. Quem estiver intcrcss:tdo cm arrematar o imóvel sem o paga·
menta imediato da totalidade do preço, poderá, até cinco dias untes
da realiz:1çiio da praçu, fazer por t.-scrito o seu lanço, não inferior li
uvalhtçfiO, propondo pelo m~.:nos 40% à vista c o restante a prazo, ga·
rantido rur hipoteca sobre o próprio imóvel.
I1' A proposta indicará o prazo, a modalidade e us condiçõe>
de pagamento do saldo.
~ 2\' Se <IS partc:s concordurcm com u proposta, o juiz:~ homo·
Jogar[t, mandando suspendcr a pruça, c correndo a comiss~to do cor·
rctor Uc: conta do proponcntr.:.
~ J'.' Depositada, no prazo que o juiz lixar. a p:m:cla inici:tl. ~c
rú c.\ pedida a çarta d~: arr~:mawçno {art. 70J), contendo os termo~ u~,
rroposta c a dcdsrto t.lo juit., Sl!rvindo a .:artól de titulo p:tra :1 in~
cri~·fto hipotc.:úria. Nr1o dcposiwda a parcela inicial, o juiz imporá atl
proponente, cm f~tvor do cxcqUt:nte, multa igual <1 vinte por CC:illt)
{~O!.'i·) sohrc a proposta, valendo ;.1 dccisito como titulo executivo".
r\ ulilit.;.\çÜo de •'institulos autorizados cm lci'' jú ~.:ra pc.:rmitid:t
no CPC de 193'1 (art. 973). Tal permissão, porém, nõou teve rcccptiviUadc rr:itica. Propomos agora" f.:IC'U]l<lliVJ interv~:nçiio dos corrc:to~
rcs matriculudos no C RECI, cuja forma prillica de publ'lddadc, fi·
eh :'trio d!! clientela. corpo d!! ugcntcs de vcnd~1s etc., poderito pt:rmitir
o êxito n:a ;llienação de imóveis por prt:ços superiores h a\'uliaçttO. A
intc.:rvc:nçào do corrc10r scrÔ Cl10jUgaJa ~ hasta pública, impedindo
demora no andamento da c:xccuçi10.
1\ propUsito, rr.:ço vênia para reproduzir trecho do artigo do Sr.
Alhos Gusmão Ccm1ciro, Juiz do Tribunal de Alçada do Rio Grande
do Sul c professor de Direito Processual Civil da UFRGS. O brilhante prm;cssuatista c augusto Magistrado (az observnçõcs que justifi.
cam u proposw ofcrccidn ii apreciação do Sc:nudo. Note-se, outrossim. que o alvitre consignado no projeto jü mereceu o apoio do Simpósio de Magistrados organizado rela Associação dos Magistrados
Brasileiros, cm colaboraçr10 com a Universidade Estadual da Guanabara, cm agosto de 1974, no Rio. Por serem caros c ineficazes, a
OAB-RSju se pronunciou pela abolição de editais no Diârio Oficiu/,
como forma de publicidado das alienações om hasta pública.
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Da Praça c do Lciliio do Novo
Código de Processo Civil
"O novo Código de Processo Civil introduziu conceito de praça
c do loiliio diferente do adotado no CPC de 1939, c 1111 diversidade(:
ncccssúrio ressaltar. pois cm muitas conwrcus do Estudo os mugistrados continuam seguindo a jú revogada sistcmúticil cm matéria de
~tlil!naçUo de bens cm hasta pública.
Pela legislação pretéritu, alicnavam·st: cm praça os bens penhorados, móveis ou imóveis, por preço não inferior uo vulor da avaliuçiio; nrw aparc.:ccnd~l licitante, realizava-se cntüo o lcilrio. quundo
os bens poderiam ser objeto de oft:rtu inferior ü avaliaçiio, sendo esta
a difcrenç:1 suhstancial entre as duas modalidades de ato cxecutóri~J
(F. Marques, lnst .. vai. V, n• 1.214).
Atualm~.:nt~: u valor do lanço é irrcl~.:v<~ntc no distinguir a praça
do lci/i"10; tanto OS hCilS podem ser alienados elll pr<H,':t por preço
ahaixo do justo v:illlf (ernhora jamais por preços ínlimo ou irrisório!), como cm h.•il:to por pre~u sup~.:rior ao da avalíaçrtu.
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Pd11 CPl \'lt'l!!lte ~;to ;dienadtl~ 1.:111 pi:H.;a •J·, b~:n~ 111•1•\~.:1~
r ar!. r·l 11"7j; m de!llals hen~ penhurados ser:1n alienad•h cm kil;'l•l
I ar!. 711 I ).
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Rcalita·St: :1 praça no [ttrio do cJifido d11 hHum, pelo portciru
:lliJitt'Him ou quem suas Vt.:lcs J'iler: a praç;1 admitl! a ;tJjudiL.:aç[t~) relo credor (art. 7 J.f), na aus~ncia de ltmçador.
Rcalita~se o lcili10 no Inca! onde estiverem os hen~. \lU no lugar
pelo juil designadn (;trt. 6H6, ~ 2"'), sendo os editais publicados e o
lcil:lo rc;lliludo por leiloeiro público, livremente escolhido pdn cn:dor (arls. 705, 706). Onde não houver leiloeiro aliciai, a soluçito ,crú
o ~.:redor indicar pessoa ;1 quem o juiz nomeurá para funcionar ad lwc
,.;omo ldlodro. O Jcilrto nf10 admite adjudicação; se o crcdor tiver intcrcsse pelo bem, deverá concorrer como seu lanço, no momento
oportuno.
Temos, portanto, a Jll c a 29 praça para a hasta pública dos imóveis: o I"' c o 211 leilf10 para os bens móveis. Um só edital é expedido,
jú com a dcsignaçno, para a eventual 2• praça ou 2Y lcilfao, de data
··entre 10 c os 20 dias seguintes" a I• praça ou ao IY lciliio.
O novo CPC claudicou gravemente quanto à publicidade da
hasta púhlica, impondo sempre uma desnecessária c onerosa publicação do edital, uma vez, no Diário Oficial. Esta formalidade podcrú
perfeitamente ser, de futuro, suprimida,
De outra parte, impõe o CPC a publicação duas vezes "cm jornal local diúrio, se houver". E se não houver jornal editado diariamente na comarca, a publicidade(?) será apenas a do DO e da afixação, também praticamente inoperante, no átrio do Forum? O bem
sc=rá alienado, pois, quase sigilosamente, para gáudio apenas dos
freqUentadores "profissionais" de leilões? E o caso de comarcas
periféricas às grandes cidades, onde o jornal da metrópole gozn da
mais ampla circulação?
A soluçito, quero crer, será interpretar o art. 687 do CPC considerando a referência a "jornal local" como jornal com circulação local, c nào como jornal "editado" no local. Afinal importa é onde o
jornal circula, nf10 onde o jornal é impresso. E por qut: rc=stringir a
publicação ao jornal "diário", se, v,g., um jornal semanário, como
comum no interior do Estado, for de ampla leitura na comarca'? De
qualquer forma, a lei não proíbe a publicaçito cm jornal nito diário, c
caborá ao juiz, a bem da cfctiva publicidade da hasta pública, determinar tal forma de divulgação. Nos casos de bens de médio ou reduzido valor, seria conveniente, de lege ferenda, ouvidas as partes, dc:tcrminar o juiz a substituição da publicidade em jornal pela publicidude r.:m noticiitrio dn rúdio t:missora, ou por outra forma de: divulgação ;Jdc:quada ils circunstâncias dn causa c= do lugar.
Lembraria, ainda, ser lamcntitvcl que o novo CPC nl"1o houvesse
permitido a facultativa substituição da pruça pda vcndu por intermédio de corrt!'tor de imóveis, sob as condiçõc:s que o juiz estabelecesse:,
nuvidas as pnrtes.
lnov;Jç[Jo louvúvcl (visa diminuir o risco de arrematações a h:tixo preço) é a const:lntc do art. 687, S39: "O devedor sr:r[J intimado
por m:mdado do dia c hora da realizaçl10 da pr;.1ça ou leill1o". A inlimaçào é pessoal, c deve ser feita mesmo cm sendo o cxro:cutado n.:vcl,
uu rcsiUcntc noutw comarca; neste último caso, expedir-sc-ú precatúria. Nüo cabe se o executado estiver cm lugar incerto, A preteriç[w
ucsw formalidade irá acarretar a anulabilidade da hasw püblica.
O CPC Ue 197J determina que o auto de arremataçl1o somente
sr.:ja lavrado 1_. horas de11ois de realizada a pruç+.t ou o lcilftn
{art. 693). Nestr.: interregno é f:.u:ultado ;to t:reJor requerer a aJjuJicaçfw, "se linda a rraç;.t sem lançador", ou poderá screxcrddo rcll)
cônjuge, ou parente do devedor, o direito à rcmissrío {arts, 714 c
7HH). Parece muito inconveniente assim postergar a documentat;ào
formal de ato c.xecutivo de tnl import:incia, con!iando-o durante ~·I
hor;~s à memória dos interessados, E se no dia imediato tlissentircm
os interessados quanto :10 valor do maior \ançd! E se o arrematante
não comparecer, no dia seguinte'!
Prudente scrú, pois, lavrar na ncasi[to urn termo lJUI! Jocumclllc
tl m:orrido, c c\igir de ll)J:!.ll 11 juiz ao arrematante ll dcpúsilo dll ~inal

,trrepcnd.;r-.. c ( '), .\lcllwr '>Cria .1 irnc-r.liala l;!\'f:llttrd Li1) :tultJ.
pn:o.tc-rp.andil·'iC 2·lllll -IH hor~t.., a c-xpediç~w da l::lrt;J. r.lc ~trrcmata~·."tn.
Alpun~ m:tgi~tr;njm :.~i nela n;l() JtCntLif<llll (cumD ~L: vcrifi.:it rel:t
leitura Jos editais l.JUC a~sinam) cm certas formalidades inafa~th·ci~.
c de .:uja innbservün.:ia pode resultar a nulidade t.Lt h:.~st:.t pública,
plH violaç;lo literal da lei. r\ssim, de um rrazu de 10 a~() dia~ entre a
1• c~~~· praça ou ldlão; assim, o resguardo de um intervalo de pelo
menos 10 dias entre a I• publicaçiio t.: <I hastu púhlica, se os bens forem de valor igual ou menor de 200 salúrios mínimos, c de pelo menos :!0 dias se de valor superior (art. 687, ~ 11'): :.a~sim. a~· puhlicaçito cumpre seja cfctuada no dia da hasta pública (art. 6H7, ~ ê'');
assim ;t intimaçiio pessoal do devedor, mesmo se rcvel ou residente
cm nutra comarca, intimaçfw dispcnsúvel apenas se o CXl!CUtado esti~
ver cm lugur incerto, jú que dever~ ser realizada por mandado
(art. 6H7. § J>).
A alic~açfw na 2' praça ou no 29 leilão jamais serú permitida por
preço vil.
A cxprcss[IO "a quem mais der", constante do item VI do
:1rt. 6H6, merece adequado atendimento.
A finalidade do processo de execução é a satisfação do "dirc:ito
do credor" (urt. 616). Será incompreensível um ato executório que
retire ao devedor a propriedade do bem (bem que é a garantia do credor- art. 391 ), sem ao mesmo tempo servir ao pagamento integral
ou parcial do crGdito do c:<cqUcnte, mas apenas para gúudio do arre·
matanlc a preço irrisório! O processo f; instrumento de realização do
dirdto material, n:io um conjunto de formalidades sacramentais. O
CPC (art. 659, 2'') é c.,prcsso cm que n1io se fará a penhora "quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será to·
tal mente absorvido pelo p:.agamento das custas da execução". Se o
hc.:m de: pequeno valor não dc.:vc sequer ser penhorado. porque in·
frutífero para os tins da execução, corno alienar um bem de maior valor por quantia vil, qut: não cubr:.J Sen[IO :.JS despesas processuab'.J OU
que sutisfa~a :.apenas parcela irrelevante do crédito'? Seria concebcr o
11roccsso como um fim cm si mesmo, alhcio ao conflito de interesses
p:rra cuji.l composiçrio existe.
,
Se determinado bem niw alcança senão um lanço por preço l'il.
o juiz terú tallanço corno despido de serir:dadc c não o rcccberú, Ouvid;ls, então, as partes, poderá quiçá sc:r caso de: repetir a avaliação
lart. 6SJ); ou de prol'idenciar nova hasta pública, com melhor publicidade:: ou de submeter o imóvel ao rr:gimc de usufruto pelo credor
(art. 716); ou de levantar a própria penhora, nos termos do art. 6;9,
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O novo CPC, ao relacionar os bens absolutamente: impcnhorávcis, omitiu alguns itens previstos no antigo CPC. Assim, l,g.~ os
"objctos de.: uso domésticos", de vulor de venda intimo cm relaçr10 ao
dt: ;tljuisiç;lo. M•1s. na prútica, tais bens con.tinuam irnpcnhor~tveis,
;mtc a regra do vigc:ntc art. 659, ~ ~~'
O novo Cl1digLl também n~w prev~ a impcnhorabilidadc "do indisf1cns[tvel para a cama c o vestuúrio do executado ou de sua
farnili;l, bem como os utensílios de cozinha". Esta omissrw Glamen~
túvcl, t;tl\'eZ rm:smo indc:sculpávc\, pelos ahusos que poderá propid;tr. ivl;ts Ll jui1 dcverá cnnsiderar que a impenborabilillade das
"prtwislle" de alimc:nto c de combustívcl" (;art. 649, II). a..:<.trrcta a
dn~ utcnsilit>S para tl prcraro dos ;ilimcntos c ;a <.las pcrtcnç;,1s p:1r;1 a
utili~<lç[w dos combustíveis, De outra parte, mantida a impcnhor;.tbilidade cm geral Jos vencimentos c salúrios (art. 649, IV), c rcsguarJaJa, as~im. a satisfnç;to das llr!CL'ssidadcs primúrias dn devedor.
t:nnhém ~c tnrnam impcnlwr[tvcis os bens adquiridm ClHll a rcmuncraçiio 1.h1 trabalho e vinculudos ;\ satisfuçào de: tuis ncccssidaJc.:s prim;'tria .... de alimentar-se. vestir-se, repousar. lní.:lHlccbi\'I!ÍS, aliú~. que
ll lq~i.~ladllr de: 7J lwuvera qu~.:ridu p~rmitir a penhor~! da cama dll
dc\'t:dlH", dtl ~cu p;tnclcirll, Jas suas \'CS!e~. de seu ro~üo. O lJlle nitu
tlhsta ;, p~:nlwrahiliU<Hk de capa Jc peles, de mll\'cis dc lu\o, de per-

-·-----------------------------!l'Jl~'as dL" athlrnn. dilS utr:JlSi!itJs dom~stit.:m \'Íll..:ulados it L'unwdidadc do u:-.u;írill,"
Sala da' Sc:sslH.'S, 14 de ntai~J dr: 1tJ7•J. - Puulo BrH,snrd.

PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 115, DE 1979
Dispõe sobre u utilização do álcool pllrll
autumotim.

u~o

combustin•l

O Congresso Nacional decreta:
Art. IY O álcool para uso como combustível automotivo scrü
preferencialmente o produto hidratado.
§ 1• O álcool anidro terá caráter suplementar, sendo adicionado à gasolina e ao óleo diesel, após atendida a demanda de álcool
hidratado.
§ 2• Caberá ao Conselho Nacional do Petróleo supervisionar
o suprimento de álcool, tanto sob a forma hidratada, quanto sob a
formu anidra, às companhias distribuidorus de comhu~tívcis 4uc
operam no País.
~ JY Os Minístérios da Indústria c do Comércio c das Minas t!
Energia procederão à revisão das especificações do álcool paro.t uso
automotivo de forma a melhor adequá-las às cfctivas exig~ncias de
sua aplicação c ao objetivo de reduzir seus custos de produção.
Art. 2' Respeitadas as condições de adequação da> culturas
aos fatores gcoc!imáticos, a produç:lo de álcool anidro será estimula·
da, prioritariamente, nos estados que apresentem déócit de produção em relaçi\o ao potencial de sua mistura à gasolina c ao diesel.
Art. 3' O preço do álcool hidratado, a consumidor, scril
estabelecido pelo Conselho Nacional do Petróleo por cquivalôncia
com o preço da gasolina "tipo A", com base nos respectivos poderes
caloríficos inferiores.
Art. J11 O Ministério da Indústria c do Comén:io, cm articubçào com o M'mistt:rio das M'mus e Energia, cstabdccc::rá anua\mentt.:
programas qUinqUenais regulando a produção de veículos com motores a álcool, os quais rctlctirfio as po!!sihilidadt:s de incremento da
produção de álcool hidratado.
9 l'>' Os programas a que se rcfc:re estt.: artigo st:rlw t.:sta~
belecidos a partir de 19SO, inclusive;
§ 2• A partir de 19MO, pelo menos 10% da produção nacional
de automóveis e utilitârios será equipada com motores a [t\cool.
r\rt. So O Poder Executivo poderá autoriz:lf que os veículos
equipados com motores a álcool gozem dos descontos a seguir, cujos
valores serão estabelecidos anualmente:
a) De até 50% do valor da Ta.xa Rodoviária Ünica a que se
refere o Decreto-lei n• 999, de 21 de outubro de 1969;
b) De até 50% do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados a que se refere a Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 6' A partir de 1' de janeiro de 1980, mediante critérios a
serem estabelecidos pelo Conselho Nacional do Petróleo que considerará, entre outros fatores, suas localizações e volumes de vendas,
os postos de abastecimento que operam em território naciomtl
deverão progressivamente dispor de condições que permitam o
abastecimento de veículos movidos a álcool.
Parágrafo único. O abastecimento dos veículos movidos u
álcool não estará sujeito às restrições objeto do Decreto n' 79, 14H,
de 18-1-77.
Art. 7• A capacidade de armazenamento de álcool hidratudo
ou anidro, de que devem dispor as usinas produtoras, ser[l no
mínimo igual à produçilo correspondente a 3 (trés) meses de sufm,
cabendo à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROllRÁS, dirctamcntc
ou através de subsidiftrius, sob supervisão Uo Const.:lho Nacion<d lln
Petróleo, a constituiçilo da armazena!!cm complementar qut.: st.: fizt:r
rtt:cess{Jria, bem como providenciar a tr;msfcr~ncia do :'dcool l.lt:ssas

instalaçlic:~ de armazenamento atê às hast.:s de provimento, operadus
pelns comran hias distrihuidoras junto ns áreas de consumo.
~ I 1' Cabcrú :.tn Conselho Nacional do Petró\co haixar normas
regul;tndo a l:<tpacidadc de armazenamento c os estoques dc úlcool
para u~o automotivo de que deverào dispor as companhias
distribuidoras.
~ 29 Os recursos para atender uos investimentos que a
PETROBRÂS venha a fazer pura a constituiçilo dos sistemas de
arnHt/_enamento c escoamento do âlcool automotivo, bem como
pura o ressarcimento à PETROBRÁS dos custos operacionais c
administrativos dos referidos sistemas, serão constituídos através de
fundo a ser administrado pelo Conselho Nacional do Petróleo c
formado mediante inclusão de parcela especinca nas estruturas de
preços dos produtos derivados do produção nacional ou importados.
Art. 8' A presente lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 dias, a contar de sua publicação.
Art. 9o Revogam-se as disposições em contrí~rio.

Justificação
A previsão de produção de álcool anidro em 1979, para adição
à gasolina e ao óleo diesel, como 3.260 mil metros cúbicos, corres-

pondendo, cm termos médios nacionais, ao limite técnico de sua
incorporação àqueles derivados (20% à gasolina; 4% ao óleo diesel).
2. Se cm ámbito nacional tal equilíbrio se verifica, cm âmbito
regional ocorrem significativos desbalanceamentos que se agravam
ao se considerar fatores limitantes práticos relativos a aspectos lo·
gísticos das transfercncias de álcool e da execução das misturas.
3. Signiõca isto que, já cm 1979, a utilização do álcool como
combustível automotivo, através de misturas, atingir:'! seu volume
máximo, além do qual evoluirá somente cm funçilo do crescimento
vegetativo dos mercados de gasolina e de óleo diesel.
4. Cumpre, portanto, criar condições para que a utilização do
úlcool, no campo automotivo, possa continuar se expandindo de
forma acelertlda, como convém aos interesses nacionais, tanto sob o
cnfoque da redução da dependi:ncia ao petróleo importado, como
da criação de novas oportunid:~des de emprego e geração de renda
para populações e áreas menos favorecidas, com conseqüentes bcne·
fícios cm termos sociais e de desconccntação de renda.
5. Com tal propósito, achei por bem de apresentar o projeto
de lei anexo, o qual visa, cm essôncia, criar condições para a implan·
taç:1o c o desenvolvimento, no grau requerido pela economia
nacional, de utilizaçilo do motor a álcool.
6, Face às suas características, o álcool é um combustível cujo
aproveitamento mais nobre verifica-se no campo automotívo, não se
justificando, sob pena de degradação qualitativa, seu emprego como
combustível industrial. Na área automotiva, face às características
dos ciclos termodinâmicos segundo os quais funcionam, c conveniente que os motores à gasolina sejam substituídos prioritariamente
aos motores Diesel.
7, Para que se possa dar continuidade à substituiçilo do
petróleo por álcool, cumpre, pois, que a frota automotiva brasileira
progressivamente adquira condições de utilizar o álcool sob a forma
hidratada, o que se conseguirá através da adaptaçilo de motores exis·
tentes e a fabricação de novos veículos equipados com motores que
tenham o álcool como combustível.
8. Constituída a frota de veículos a álcool, a produçilo de
úlcool hidratado, no grau necessário ao seu abastecimento, deverá
ser considerada prioritária cm rclaçilo a de álcool anidro, a qual
assumiria a característica de produção suplementar, sendo este: adi ..
cionado à gasolina e ao Diesel em proporções que variurilo de uno u
uno, conforme o volume de produçuo global disponível para uso
automotivo.
9, Fu:r.~sc conveniente que sejam revistus as cspccilicaçõcs que
atuulmcntc regulam u produçuo de álcool hidratado c anidro, as
quais foram t.:Stahetccidas hf1 tempo, quando eram outras as circuns~
tüncias dentro das quais se processava a produçi\o de úkool. Cabe
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examinar, compatibilizando-as no grau apropriado, a!-> cfctivas ~.:xi
gências de quulidadc a que deverá atender o :'ilcool automotivo c o
abjctivo de reduzir !iCUS custos de produçUo.
10. Paról que o uso do motor a álcool se faça consoant~: adequada aplicaçilo de recursos c cm harmonia com os diferentes setores da economia nacional, cm particular com o sctor petróleo,
cujos investimentos na área de rclinaçào guardam estreita correlação com o desenvolvimento do uso do álcool, é du maior conveniência que tal desenvolvimento se processe segundo planejamcnto com horizonte de cinco anos, a ser anualmente revisado.
li. A atuaç:lo da autoridade governamental no estabelecimento de programações e padrões a serem atendidos pela indústria
automotiva é procedimento que encontra precedentes cm diversos
países, haja vista, por exemplo, o caso dos Estados Unidos que, a
par de severa regulamentação quanto aos níveis de poluição toleráveis, estabelecem também requisitos mínimos de consumo a serem
atendidos pelos diferentes fabricantes.
12. O lançamento, em escala, do motor a álcool, exigirá que o
sistema de distribuição de combustíveis, a nível de posto de aha.Ht•ci~
mento, esteja adequadamente preparado para atender a esses novos
veículos.
13. Outrossim, é m:cessário que se ofereça aos usuários condições de preço que tornem o novo combustível atraente cm relação
à gasolina, assim como mediante atuaçào sobre a Taxa Rodoviúria
Única e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que se incentive
o consumidor, em potencial, a adquirir o veiculo movido a álcool.
Complementarmente, incentivo adicional poderá ser-lhe oferecido
através da nào-aplicaçào aos veiculas movidos a álcool das restrições a que se refere o Decreto n• 78.148, de 18·1·77 (o qual só diz
respeito à proibição de abastecimento aos domingos e feriados).
14. Finalizando, cumpre mencionar a conveniência de que
seja cometida à PETROBRÁS uma p~rticipação na constituição de
um adequado sistema de armazenamento e movimentação do
álcool, aspecto de alta importância para que o abastecimento se faça
de forma segura e c:conômica, graças a sua reconhecida experiência
no ramo. A esse respeito, estamos propondo que a estrutura de
preços dos derivados de petróleo consigne os recursos que para tal se
façam necessários, cabendo sua administração ao Conselho Nacional do Petróleo.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1979.- Adcrbal Juremo.
LEGISLAÇÃO C/Tt!DA

DECRETO-LEI N• 999, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Institui Taxa Rodoviária Única, incidente sobre o n,•..
gistro e licenciamento de vciculos, e daí outras providências.

LEI N•5.172, DE25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Slstemo TrlhutiÍrio Nuclonul e institui
normas g1..•rals de direito tributúrio nplicún.•is ü Unhin,
Estados c Municípios.

(.:I.\' Comis.w1t's dt! Comtitrliçiio t' Ju.\·tirtJ. dt! Minas
dt• Enmomia t' dt• Finw1ça.1', 1
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Ent>r~ia,

O SR. l'RESII>ENTE (Nilo C'<'clho1- 0< projeto,, lido< sn:·"'
ruhlicadus e remetidos •h comissõc .. ~omrctc.:n1es.
;HJ

O SR. PIU::SIDENTE (Nill1 Cot:lho)- ,.\ Prc~idl·ra:i~' c..,~]arcl'C
PJcn<'trin que, na rrcscntc ~cs~;\IJ, scd11 <!lcndidu~ (l', nrad(1rc,

imctito~

l'lura n !'lcssào antt:rior, que foi lcvantuda cm virtude do
falccjn11lnto do nobre Sr, Senador João Bo~co.
CoflC:t.:do a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Itamar
Fra~co·

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS·
C:ufiSO QUE, ENTREGUE A REVIStlO DO ORA DOR,
SEfltf PUBLICADO POSTERIORMENTE.

0 51\, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobr" 5enudor Luiz Cavalcante.
O 5~. LUlz CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte Ól~curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senud 0 res,
t,~UUrdavu, apenas, a publicação do Relatório Anual do Banco
Central· que daria números definitivos à Balança Comercial Brasileira, relutivamentea 0 ano de 1978, para fazer. como faço todos os
anos, urt'<l apreciação sobre as nossas exportações.
,\. 5elllclhança da crónica social, que elege anualmente, "o< dez
mais•• t:U destacarei os dez produtos brasileiros que mais contribuiru~ PUta arno;alhar as preciosas divisas de que necessitamos.
~fll Primeiro lugar, o Café, que rendeu 2 bilhões e 288 milhões
de d.;l~res, correspondentes a café em grilo e café solúvel, com a
vendu d' I~ milhões e 626 mil sacas, ao preço médio de 181 dólares a
saca. Ert' 1977, ano anterior, o Brasil exportava apenas lU bilhões e
83 fl'lil ,aclls, porwnto, cerca de 2 milhões de sacas a menos do que
no an 0 Je 1978. No entanto, a receita de 77 foi maior: 2 bilhões e 625
milho,, dt dólares. t que o valor médio da saca. em 77, foi de 260
dólar, 5, enquanto- como já disse- em 1978 o valor médio foi de
!81 ciwres.
Se f10 ano passado tívi:ssemos conseguido o mesmo valor médio
de 1971· Pelo mesmo volume exportado, teríamos auferido divisas
de 3 bilnões e 283 milhões de dólares.
No Ccrrente ano, o café deverá proporcionar receita, certamente 11"ill superior a 3 bilhões de dólares, tendo em vista que os
preçc 5' jfllernacionais estão em franca ascensão. O intere"sante é
frisar qtJe o café, historicamente sempre o primeiro lugar da nossa
paUl(! d' txportaçào, só em dois anos perdeu essa condição: em
1974, q"a.ndo o primeiro lugar ficou com o açúcar,o segundo lugar
com i.l sOJi.l e o café ern terceiro lugar, e no ano seguinte, em 1975,
quancio a soja assumiu o primeiro lugar, o açúcar ficou em segundo
e o cnré cm terceiro.
r-_.ps. como quem foi rei sempre é majestade, como diz o riffio,
o cat<: reassumiu a lidemnça nos anos subseqUentes e possivelmente
será illiJjto difícil desbancá-lo em futuro próximo.
tfll Segundo lugar, vem a Soja: soja em grilo, farelo, torta c
óleos d' Soja. Pai a soja o segundo maior. contribuinte de divisas
brasileir~s: 1 bilhão. 509 milhões de dólares. Em 77, ela rendera bem
mais: 2 llilhõ.S o !~3 milhões de dólares, É que cm 77 exportamos H
milhile> e 4~3 mil toneladas, contra apenas 6 milhões c 582 mil to·
nelucia; •rn 7i. Isso porque, em 77, a produção nacional elevou-se a
mais uc: I~ milhões de toneladas, ao passo que, no ano passado, foi
pouc 0 ~iéll) dos 9 milhões de toneladas.
~(11 t~rcoiro lugar, Mini:rio de Ferro, que rendeu I bilhilo c 27
milh~Jc, d~: dólares. f: inti!rcssante assimilar que:, pcl:1 primeira vct, o
minério d~ ferro ascende ao patamar do bilhilo de dó imos. No uno
anterior• '~nctera 907 milhões de dólares.
t:n1 Guarto lu~ar, o Cacau: cacau cm umêndoa, nwntc:ip.a dt.:
caCilll ncor de t:acau, tmtu e cucau ~m pó. Rendeu !0-l. milhllcs de
dólar~s. ~111 77, tinha r~:ndido 774 milhões. Recuando um pouCtl
m~d\vc:fC'il)oS llUc, em 73. o cac:Ju nf10 foi além de 14) milhücs de
d0lart!s, Cl1ntra SJ~ milhões de dólares, dlli.:l1 :tno~ dcpub. ou . . cja,
C11l [\)7~·
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porcionarum apenas 16 milhões d•: dólares no uno anterior (1977.)
De: modo que, móveis c mobiliário médico-cirúrgico, respondem, cm
termos percentuais, pelo maior salto ocorrido, isoladamente, na
nossu bulançu cm um único produto.
Em 6' lugar, Material de Transporte, com 566 milhões de dólares. Há 5 anos, tinha rendido apenas 76 milhões de dólares contra,
repito, 566 milhões de dólares em 1978, o que bem demonstra, principalmente, o avanço nus exportações do automóvel brasileiro. E
aqui, é azado lembrur que, também pela vez primeira, a fabricaçUo
de ~utomóvds e caminhões sobrepassou o patamar do milhiio de
unidades, o que ocorreu no ano pussado.
Infelizmente, o Banco Central engloba, cm Material de
Transporte, tanto os vdculos automóveis, como navios c materiais
ferrovi(lrios. Era intercssuntc fnzcr umu distinção - c, jú um;1 vez,
reclamei desta tribuna, pura salientar a participação individual do
uutomóvcl, navios c material ferroviário.
O Sr. E'ehisio \'iciru (MDB :.1partc?

SC) -

Permite V. Ex• um

O SR. LUIZ CA \'ALCA:-.:TE (ARENA- AL)- Com muito
prazer, nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evchisio Vieira (MDB- SC)- Cito uns dados com os
quais possa ilustrar o discurso de V. E.x• O automóvel Volksw:1gcm
tinha o preço de custo, o ano passdo, de 22 mil cruzeiros: preço que
o brasileiro pagou o ano passado foi na ordem de 80 mil cruzeiros c
vendido nos Estados Unidos por40 mil cruzeiros.
O SR. LVIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- B uma interessante ilustração essa a de V. Ex• Mas, neste meu pronunciamento, estou apenas me circunscrevendo à contribuição das mercadorias nu Balança Comercial Brasileira.
Em 7' lugar veio o açúcar, aquele que foi o rei em 1974, com
mais de um bilhão e trezentos milhões de dólares. Pois bem, o ano
passado, o meu açúcar- digo meu, porque i: o principal produto de
exportação do meu Estado - rendeu apenas trezentos c oitenta c
três milhões de dólares, englobando ai todos os tipos de açúcar. o
refinado, o dcmcrara, o cristal e também o melaço, que i: um subproduto da cana-de-açúcar. Eis ai cm modestíssimo 7' lugar, o antigo
rei das exportações.
Em 1974 c começo de 1975, o preço médio do açúcar cstav:1 cm
seiscentos c cinqücnta dólares a tonelada. Em 1978, o preço médio
de exportação ficou apenas cm 178 dólares por tonelada, inferior
mesmo à remuneraçUo ao produtor, que foi de duzentos c dczcsscis
dólares a tonelada pura o dcmerara. Portanto, o açúcar tornou-s~.:
produto gravoso.
O Sr. Lcile Chaves (MDB- PR)- Senador Luiz Cavalcanti,
V. E:<• me permite um aparte'?
O SR. LVIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito
prazer, Senador.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador, V. Ex• destaca o
novo posiciomuncnto do caf~ nas exportuçõcs brasileiras. Mas, a
despeito disso, a nossa política há muito tempo vem incidindo cm
erro no que tange ao cart:. Fomos, ao longo dos anos, o muior produtor, ou pelo menos aqudc país que reunia as melhores condições de
produçiio c produtividade de café; c u política nossa consistiu cm
forçarmos o pn:ço no mcrc:tdo intcrnaciomd, cm dcvarmos o prcí,o,
c-m qucim~~.rmos, inclusive, estoques para que os preços se clcvas..,c-m.
Resultado; passamos a ter concorrentes cm todas as úrcas do mundo,
atê p:dses qui! jamats ti'.'cram condições de plantar çaft:, passaram a
proUllli-lo, cuncorn:ndo cnrn o Brasil. 1-lojt:, nós somos um produtor
consil:.krmlo residual, no nwndo. Queria dar dois outros tt:stt:mlrnhos a V, Ex•, par:r n:s~~~~~~tr um fato (./llt! cstúm.:orrcndo, agora, no
mcn.::ulo :nnt:rk:anl). 1-H1 :tl~uns ano-; atr:1s, Ll ~ar~ ~ht:gou a :atingir,
no mcn:adn intt:nw arncri~,;ílno, dcvadhsimns preços c lwuvt: uma
l'l~ilç;'ltl intcrn:1 do !;'tlll~.LIIlHl. O Senado :uneri(.;:t/HI de~ignou um Sen.l·

dor paro~ vir ver in loco ns condições de produçi'10 da épo~a. Isso foi
mais ou nw.Jos hú dez ou doze anos. O Brusil foi irredutível :1toda:-.
as pnndcr:.o;õcs de rcduçi1o de preço. Em 1959, digo a V. E>•. yue
montanha!'! de café eram queimadas cm Londrina. Entfw, este Senador, em conwto com as donas-de-casa,· a Associação das Donas-deCasa, que é muito poderosa nos Estados Unidos, chegaram, o Sena·
dor c as donas-dc~casa, !1 scguintc conclusão: se :rs donas-de-casa
usassem o pó de café por duas vezes, o Brasil ou os países exportadores ni'lll resistiriam aos índices de preços que colocavam no mercado
intt:rnacional. Realmcntc, hastou que isso fosse feito durante seis meses. para que os nossos t:stoqucs se avolumassem c.xccssivamcntc,
aqui c no exterior c o preço sofreu esse colapso. Rcccntcmcntc, vi cm
um jorrwl, nih1 me recordo se brasileiro, que eles descobriram uma
nova suhstúncia (./UC, adidonada uo café, rcduzirú o uso do pó a mais
da metadl!, enquanto que o sabor prevaleceria o mesmo, ou mais degusttlvcl. Isso para o Brasil Í! uma cois:1 muito grave, tanto mais porqLH: c~sc nuvn protluto Í! colocado no rncrcado soh a alegação de melhor rahldar c melhor possihilidudc de alimcnl~tção: além do mais.
que ele n:du.1.iria de JO a 45rt;,, :1 cafcín~1. O Governo deveria levar cm
considcr;1çi'to c:ssc fato: niío sei se os nossos sctorcs cspedf'ico.'i jú estão sensíveis a esse aspecto que pode ser tfw ruinoso para o nosso café, quanto foi aquele posicionamento do passado. A polític:1 do café
é singular: defendermos um mcrcudo acessível. O Brusil d~.:vcrl1 cli·
minar o ~onfisco yut: fa.1. internamente, c colocur o café, no nH:rcado
intt:rnucionul, pelo preço mais acessível possível, de sorte a afastar os
concorrentes. O arneric~1no faz isso com a soja, trazendo par:1 nós, do
Br:1sil. const:qUéncias ndastas, quando, [IS veLe!'!, nos ohriga :t dcses·
timular a produçi'1o, p:.mr não concorrer com eles. No mais, meus
~umprimentos a V. E.~• pelo seu discurso, que truz cstatisth:as frias,
mas que rcnctem a realidade de nossos dias, até certo ponto positi·
vas, cm rclaçi'w a números, volumes c efeitos de cxportaçf1o, nws,
rreocupantcs no 4uc diz respeito U reincidência c !r pcrnwnênciu de
uma polith:a frustr~rntc no setor internacional.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Senador
Leite Chaves, seria atê unw tcmcrido1dc de minhu purtc entrar cm deh~llc. corn V. Ex• sobre o ç~IIC, tendo cn1 vista que um dos grandes esteios da economia do seu Estado, o Paraná, é o café. Mus, me parece
que ni'w ficou muito.hem adequada a t:.~prcssfw que: V. E.x• usou,
qual seja :.1 de que n cafC cstú sendo ;r penas um produto rcsidualn~ts
nossas t:.xport:tçõcs. Não, ubsolutamcntc! As estatísticas nflll confirllHllll cssa :tsscrtiva de V. Ex•
Assim é que, no ano passado, de: toda e.xportuçào mundial, o
Brasil Jicou com o maior quinhão, 25%. f: verdude que, no ano ante·
rior, licamos apenas com 20% de todas as exportações do café.
O Sr. Leite Chu,cs IM DB- I' R)- Senador, esclareço esse termo, que nfro é bem nosso, mas do mercado internacional. Ni'10 é rc!'li·
du:ll pma os nossos v;llorcs de exportação, mas os c.xportadorc!'o c os
consumidores do mundo somt:ntc recorrem à compra do cafl: bnlsileiro quando já nilo e.xistr: estoque noutro país. t por isto que eles
chamam o mercado do Brasil de residual.
O SR. LUIZ C,\ \'ALCANTE (ARENA- AL)- Muito grato
pcl:t informaçf1o.
Quanto <lOS preços, é vcrd:~de que o café colomhiano c~tú c:1lla
vc1 mais ~lHHlUÍStando mcrc:1dos que antcriormcnte cr:un Jn Br:1sil.
M:l.'i, mesmo assim, st:gundo o rclatúrio do Banco Ccntr;d, \cmm
qut: os cafés brasileiros- principalmcntc o Santos tipo.;'- ~omc
~ut:rn preços acima do suave colombimw, ou seja, lHO !.:l..'lll>I\'O!'t Jl..'
dúlar por lihrajpcso, contra t.:crca de 150 para os suave~ colnmhia·
nos.
Então acho que o café cstil crncrgimJo fruncamcll\1..' da lTi~e de
poucos anos :atrús.
E continuando, Sr. Presidente, cm X\' lugar ví:m !ooUCo!'o Llc l:ruta!'o
t: Hortaliças. Aqui, os "sucos de frutlls c hort:aliças", comoc!ooti'i no
rci:Húrio do Banco (entrai, silo, na verdade, cm illl'';, ~.·urhlituidn~
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do suco de laranja. Então o carro-chefe é a laranja. 346 milhões de
dólares renderam os sucos de frutas no ano passado, numa evolução

fabulosa, posto que apenas 181 milhões de dólares renderam no ano
anterior, c apenas 68 milhões quatro anos atrás, cm 1974.
Em 9' lugar, Maquinas c Aparelhos de Escritório: 315 milhões
de dólares cm 1978, contra apenas 113 milhões de 1977, c os min·
guados 41 milhões cm 1973.
E cm 10' c último lugar, na minha relação dos 10 mais, vem Cal·
çados, que propiciaram receita de 281 milhões de dólares, contra 174
milhões cm !977, c apenas 90 milhões de dólares cinco anos atr:ís,
em 1973.
Isto apesar das crescentes restrições que os americanos vêm
impondo à importação do calçado brasileiro.
Concluída a lista dos 10 mais, vale lembrar o menor de todos, o
menos absoluto, que, infelizmente, foi o brasilciríssimo milho. Este
cereal foi o maior fracasso na pauta das exportações, já que apenas
rendeu 2 milhões de dólares, enquanto que, cm 1977, rendera 136 milhões!
Especial registro merece o fato de que, pela primeira vez, as
exportações de produtos industrializados tenham alcançado valor
superior il dos produtos básicos, ou seja 6,5 bilhões de dólares para
os industrializados, contra 6 bilhões e \50 milhões para os básicos.
Em termos percentuais, a receita dos produtos industrializados
correspondeu a 51,4% do total das importações, enquanto a dos b:ísi·
cos f!!.:ou cm 46,3%. No total, os industrializados tiveram um cresci·
menta de 33% cm relação ao ano anterior. Um grunde pulo, sem dú·
vida.
No cômputo geral, nossas exportações cresceram apenas 4,4%,
crcscimt.:nto este inferior ao das importações, que foi de 13,4%.
Em valores absolutos, tivemos importações de \3 bilhões c 639
milhões de dólares, c exportações de 12 bilhões c 651 milhões, um
déficit, portanto, de 988 milhões de dólares.
Julgo conveniente dizer algo tambi:m sobre a exportação de serviços, cuja receita não aparece discriminada no relatório do Banco
Central, mas embutida no subi tem Serviços Diversos, do item Servi·
ços, do balanço de pagamentos.
Vúrias lírmas brasileiras estão c01ptando divisas cstrangeirus
com u cxccuçl10 de obras de engenharia, de projetas c de simples as·
sessoria. Assim ~que a firmu Camargo Correu, tem contrato de I biJh1•o c )00 milhões de dólares para construção da Hidrclétrica de
Gury, na Venezuela. A lirma Mendes Júnior tem contrato assinado,
no lr:14L1e, no valor de I bilhão e 200 milhões de dólares, para cons·
trução de ferrovia de 550 km ligando Bagdá a Akaba. Ainda a Men·
dcs Júnior constrói a Barragem de Paso Palmar, no Uruguai, novalor de 250 milhões de dólares. Além dessas, muitas firmas brasileiras
assinaram contratos cm 1978 com diversos países, a saber: Venezuela. Mauritünia, Bolívia, Nigéria, Moçambique, Colômbia, Ar:íbia
Saudita, Costa Rica c Costa do Marfim. Em todos esses países, hü
lírmas hrasilcirus captando divisas para o País. No total, esses contratos ascendem nada mais, nada menos, a 4 bilhões de dólares. E,
pois, uma novu c promissora fonte de divisas que se abre para o Bra·
si\.
Sr. Pn:sidcnte c Srs. Senadores, concluo aqui as considerações
que me propus fazer cm torno dus nossas cxportuçõcs. Proximamente, pretendo voltar a estu tribuna, analisando o outro lado do comércio c:o;tcrior, isto é, ;as importações brasileiras.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Sr. Prcsiden·
te, a chave do meu discurso Jica a cargo do Senador José Lins. com
muita honra para mim.
O Sr. ,José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Luiz Cavai·
cante, m.:ompanho, com vivo interesse, o pronunciamento de V. Ex•.
pelo qual apn:cia a posiçl10 dos negócios c.xtcrnos do Brasil.
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Além de ressaltar a importúncia das informações que V. Ex•
nos traz, ressalto que conquanto a nossa dívidu externo. tenhu crescido, ultimamente, há níveis relativamente altos ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Dizer quo os
números sUo altos é modéstia de V. Ex•: são altíssimos. Nisto estou
cm frontal desacordo com V. Ex•
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Chamo a atenção de que o
comportamento das nossas exportações, com a estrutura que V. Ex•
aqui apresentou, se deve, justamente, aos altos investimentos realiza·
dos no País, tanto no cJmpo da produção de bens de capital, o inter·
mcdiúrios, como no campo da organização dos serviços. V. Ex• se
referiu ao volume de mercadorias industrializadas. jú exportadas
pelo País. Isso mostra que os investimentos realizados às expensas de
divisas, de tecnologia e serviços importados, estão produzindo os
seus efeitos, c que certo.mente de hoje em diante darão uma
contribuição, cada vez maiot·, no equilíbrio da nossa balança
comercial. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. J.UIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito grato
a V. Ex•

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDE:-iTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pronum:ia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senudores:

Assumiu hoje o comando do IV Exército o General Florimar
Campcllo. O brilhante oficial das Forças Armadas Brasileiras ocupou as mais variado.s funções e, no exercício do.s mesmas, sempre foi
merecedor de elogios pelo produtivo desempenho que às mesmas de·
dicou. Era Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, tendo sido tum·
bém Dirctor-Gcral do Departamento de Polícia Federal. Exerceu. in·
terinamente, as honrosas funções de Ministro da Corte Castrense.
A transmissão de comando do honrado General Argus Lima,
para o seu sucessor, foi presidida pelo Ministro do Exército, Gencrul
Walter Pires.
O Maranhi10 cstú subordinado à jurisdição militar do IV Exército, c ocorre a circunstância de que o novo comandante é também ma·
ranhcnsc.
o seu Curriculum Vitae, da melhor qualificaç~o. integra o pre·
sente pronunciamento, para que conste nos Anais do Senado da Rc·
pública.
Era o que tínhamos que dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRI·
QUE DE LA ROCQUE EM SEU DISCURSO:
AG[NCIA NACIONA-L
Serviço de Documentuçiio
Seçilo de Biografias
Dutu: 12/07/1977

FLOR/MAR CAMPELLO
Nasceu no dia 20 de setembro de 19\6, na cidade de Vianna,
Estado do Maranhão. Filho de Raymundo Marcelino Campe\lo c de
Olívia Rosa Garcia Campel\o.
Fez seus estudos primúrios, no Grupo Escolar Municipal de
Vianna; o secundário, no Instituto Viveiros c Liceu Maranhcnsc São
Luiz; o superior, na Escola Militar do Rcalcngo.
Carreira Mi/irar: Praça, em 27/03/1934; Aspirante-a-Oficial cm
11/01/1937; 2' Tenente, em 15/11/1937; \Y Tenente, cm
07/09/19)9; Capitão, em 15/04/1943; Major, cm 25/07/1951. por
merecimento; Tenente-Coronel, cm 25/12/1954, por merecimento;
Coronel cm 25/0K/6) por antiguidade; General-de-Brigada, cm
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25/07(1969; General-de-Divisão, cm 25/11(1974; Gcncrul-dc·bército, em 31/03/1979.
Cursos: Neutralização de Minas -.no T.O. da ltillia - 1944:
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Escola de Estado-Maior do
Exército- 1947/1949; Curso Superior de Guerra- ESG.
Cargos: Diretor Geral do Departamento de Polícia Federal 1967/68 Sub-Chefe do Estado-Maior do Exército; Ministro
Convocado do Superior Tribunal Militar- 1976, no impedimento
do Ministro Augusto Fragoso; Vice·Chefc do Estado-Maior do
Exército cm 1976; nomeado Comandante do IV Exército cm Recife
PE, cm 04/04(79, assumindo o Comando, em 14/05/1979.
Condecorações: Cruz de Combate de 2• Classe; Medalha de
Campanha da Itália; Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar;
Comendador da Ordem do Mérito Naval; Comendador da Ordem
do Mérito da Aeronáutica; Medalha de Guerra; Medalha Militar de
Ouro - passador de platina; Medalha do Pacificador; 1\-l;:,,to
Santos Dumont; Mérito "Anita Garibaldi", do Estado de Santa
Catarina, Mérito da Abolição, do Estado do Ceará; Mérito Timbira,
do Estado do Maranhão; Mérito Educacional, da Universidade
Federal do Ceará; Honra, da Prefeitura de Fortaleza.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sempre advoguei a necessidade de a Amazônia ter um tra·
ta menta diferenciado das demais áreas do Pais. Dai por que, ncstu
oportunidade, encaminharei á Mesa um projeto estendendo os beneficio• da Lei n' 1.376 que o Governo Federal tem proporcionado à
nossa Amazônia.
O nosso projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dispõe sobre a
aplicação como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade
do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas c jurídicas domiciliadas na Amazônia legal, e dá outras providências.
Estou certo, Sr. Presidente, de que a nossa proposição terá
guarida por parte dos Srs. Senadores. Sempre pensamos como
Teixeira Soares, aquele grande estadista, que os grandes problemas
só podem ser resolvidos com audácia criadora, c não há dúvida
nenhuma de que o Governo Federal tem investido em prol daquela
região, e nós, então, nesta oportunidade, quisemos trazer a nossa
colaboração.
Era o que tinha que dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Tendo cm vista a
existência de vaga na representação do Estado do Amazonas, decorrente do falecimento do Senador João Basco, a Presidência, nos termos do§ i' do art. 36 da Constituição, convoca o I• Suplente a Senhora Eunice Mafalda Michiles para assumir o mandato de Senador
por aquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que sorá lido pelo Sr. !•-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 143, DE 1979
Nos termos do indso I do urt. 41H do Regimento Interno,
requeiro a convocaçilo de Sua Exccléncia o Senhor Ministro Jouo
Camilo Pcnna, a fim de que, perante o Plenário, preste informações
sobre o seguinte:
-Estratégia do Governo nu área do Ministério da Indústria t:
do Com~rcio:
- Dcscstatizaçiio das empresas de economia mista c seus rdlcxos na economia brasileira:
- Situaçilo atua! c perspectivas imcdimas do PROALCOOL.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1979,- .Jurlm."i Pussurinhu.

.\lulu ele

1~7')

O SR. PRESlllENTE {Nilo Coelho)- O requerimento lido se·
rú publicado c incluido cm Ordem do Di:.~ nos termos rcgiml!ntais.
Snhrc a mcs;.t, projctos Uc lei qul! serão Jidm pelo Sr. l~'·Sccn:·
tário.
São lidos os seguinres

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 116, DE 1979
Rc•oga os artigos 14 c 50 da lei n' 6.620, de 17 de
dezembro de 1978, que .. define os crimes contra u Scgurnnca
Nacionul, estabelece n sistcmútica para o seu proccs!'ln e
julgumenlo, c dli ourrus providl•ncias ••,
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY Silo revogados os artigos 14 c 50 da Lei n' 6.6211 de 17
de dczcm bro de 197H.
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicilçflD.
Justificação
Contrariamente ao que era esperado pela Nação, a nlw:J Ll!i di!
Segurança, com o equívoco objetivo de reprimir delitos de conspi·
ração, rebelião, espionagem e guerra revolucionária, ao invés dc ter
democratizado u lei anterior, que revogou e substituiu, impô:-. aos
meios de comunicaçf!O social a censura prévia.
Ati: mesmo a diminuição de algumas pcnalidadcs, conforme
declarações formais da Exposiçi!o de Motivos da nova Lei, foi feita
pelo entl!ndimento de que tão grande era o exagero na lei anterior,
entre os possíveis delitos c as penas que culminava, que 0 Supremo
Tribunal Militar, repetidas vezes, teve de absolver o acusado, pois :1:-pcnalidadcs prescritas chegavam ao absurdo.
Então, verdadeiramente, não houve o objctivo politico de dar i1
Nação um instrumento para sua Segurança. Efctivamcntc, o que foi
proposto pelo Executivo e aprovado pelo Congrc»o por decurso de
pruzo, foi a manutenção da mesma neurose da Segurança do
autoril:lrismo-pessoas c instituições que o compõem, cm nosso p:1ís.
O absurdo, no entanto tudt' supera, quando foram colocados
nessa lei os artigos 14 c 50, capitulando o que poderia ser "crime de
imprensa". Jamais, porém, crime contra a Segurança Nacional.
O que se quis. rcajmentt:, foi estabelecer u censura prévia aos
nossos meios de comunicaçllo social, tornando ainda muis nagrante·
mente precária a liberdade consentida que hoje desfruta a imprensa
brasileira após dilatados anos da mais rigorosa c antidemocrática
das censuras.
Os dois artigos traduzem o mais violento retrocesso, cm tl!rmos
de ordenamento jurídico c politico da Nação, com vistas ao regime
democrático perseguido pelos brasileiros.
Eles colocam em mãos das autoridades um poder de vida c de
morte sobre a imprensa e, também sobre todo o processo de trans·
missão cultural, inclusive tendo poderes sobre o futuro c penetrando
aré no discernimento particular das pessoas que participam do nosso
processo cultural.
Entendemos ser o momento de retirar da Ld cm questrw wis
dispositivos, no inicio de um trabalho de rcrormulaçào do conceito
de Segurança, que não pode continuar reservado ao Estudo contra a
Nação, mas deve ser a segurança de cada um c de todos os
brasileiros, das instituições democrúticas cm si mesmas c jú mio, a
segurnnça dos "detentores do poder".
Os artigos 14 c 50 nào podem estar presentes na Lei de
Segurança Nacional c nem podem, mesmo, pertencer :1~ corpo
democrútico de nenhuma Lei.
Somos pela Lei de Imprensa, que capitula o exercício de
responsabilidade, a que tanto têm corrt:spondido os profission:ds
que militam cm nossos meios de comunil.:açào soda!.
Nilo se pode admitir, por!!m, que esses dois artigos- 14 I! 50d.a Lei de Segurança Nacional - instrumento opressor por c\ccl~n·
cw - nela pcrmnncçam. Temos a mais ahsoluta convil:~·:lil de que
jamais vamos viver num clim:1 de vcrUadcira lihcrdadc, crHJU:lllhl
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apagarmos da Lei impropriamente chamada de Segurança
Nacional essas ameaças totalitárias a livre expressão do pensamento
brasileiro.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1979.- Pedro Simon.

f. certo que, apesar da cxperi~nciu, o grande objetivo do legislador não foi de todo alcançado,
Surgiram inúmeras distorções, igualmente, no processo de
captação e aplicação dos recursos de inccntivos fiscais do Imposto
de Renda.

LEGISLAÇÃO CITADA

Assim, em 1974, por intermí:dio do Decreto-lei n• 1.376, de 12
de dezembro, foram criados os diversos- e ainda existentes- Fundos de Investimento~. para o Nordeste, Amazônia e Setoriais, no
que estão compreendidas as atividades de pesca, turismo, floresta·
menta e reflorestamento.

LEI N• 6.620, de 17 DE DEZEMBRO DE 1978.
Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a sistemática para o seu processo e julgamento, e dá outras
pro•ldênclas.
••••••• "
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Art. 14. Divulgar, por qualquer meio de comunicação social,
noticia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as autorida·
des constituídas.
Pena: detenç~o. de 6 meses a 2 anos.
Art. 50. O Ministro da Justiça poderá, sem prejuízo da açito
penal, determinar a apreensão de livro, jornal, revista, boletim,
panfleto, filme, fotografia ou gravação de qualquer espí:cic que

constitua, ou possa vir a constituir, o meio de perpetração de crimes
previstos nesta Lei, bem como adotar outras providências necessárias para evitar a consumação de tais crimes ou seu t:xaurimcnto,
como a suspensilo de sua impressão, gravaçUo, filmagem ou upn:scntaçào ou, ainda proibição da circulação, distribuição ou vcndu
daquele material.

(Às Comis.\·Ões de Constillliçào e Justh'a e dt• Segurança
Nacional.)

Este diploma legal basicamente objetivou, por força talvez da
sua maior representatividade, regulamentar as aplicações das pes·
soas jurídicas, e só marginalmente, por meio de subscrições voluntá·
rias, e mesmo assim de recursos não derivados de incentivos fiscais
de Imposto sobre a Renda, a utilização de recursos disponíveis pelas
pessoas físicas.
Estas tinham sido favorectdas com reduções no Imposto sobre a
Renda, por suas aplicações financeiras, por intermédio de um De·
creta-lei anterior, o de n• 1.338, de 23 de julho de 1974, sendo que a
parcela possível de subscrição em ações de empresas industriais ou
agrícolas consideradas de interesse para o Desenvolvimento Econômico do Nordeste ou da Amazónia, aí prevista, não ultrapassava os
42% (quarenta e dois por cento).
No que respeita ao Decreto-lei n• 1.37o, de 12 de dezembro de
1974, as aplicações de pessoas jurídicas não poderiam exceder dos
54% (cinqUenta e quatro por cento), considerados, para tanto, os
Fundos Regionais, Setoriais, o de Recuperação do Estado do Espírito Santo, a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER
c a Fundação MOBRAL, sem levar em conta, ademais, o PIN Programa de Integração Nacional e o Programa de Redistribuição
de Terras e de Estimulo à Agro-Indústria do Norte c Nordeste PROTERRA.
A dispersão, no caso, €: evidente.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 117, DE 1979
Dispõe sobre n aplicação, como incentivo fiscal, na árc11
do SUDAM, da totalidode do Imposto de Renda, devido pe·
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas nu Amazônia Lc~al, e dli outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A partir do exercício financeiro de 1980, sem excluir a
Legislaçlio vigente sobre a matéria, as pessoas físicas c jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, poderão aplicar até 100% (cem por
cento) do valor do Imposto de Renda d~vido, cm cmpn:sas que a
SUDAM declare aptas a receberem incentivos fiscais, inclusive as de
economia mista.
Parágrafo único. As aplicações previstas neste urtigo constituir-~c-ào cm recursos do Fundo de Investimento da :\ma1õnia
(FINAM) paro financiamento às empresas c sertto operados na forma estabelecida pelo Decreto-lei n• 1.376, de 12 de dczcmhro de
1974.
Art. 2Y A aplicaçào prevista nesta Lei será pelo pmzo de 10
(dez) anos.
Art. )9 Esta Lei entrnr{l em vigor na data de sua publicaç~o.
revogadas as disposições em contrário.

Cabe notar, também, que o montante de recursos assim aplicados provêm de! outras regiões, na sua grande maioria, quando ~m·
pregados no Nordeste C!, r:specialmentc, na Amazônia.
Basta dizer que, em 1977, segundo a Secretaria da Receita Fe·
dera!, a arrecadaç<lo total do Imposto sobre a Rcnpa, cm todo o
Pais, ascendeu a Cr.S 98.005.586,110 mil, enquanto apenas atingiu a
CrS SJI.Oll.OO mil nos tri:.s Estados c mais trcs Territórios (Parét.
Amatonas, Acre, Amapú, Roraima c Rondônia), tomados
g!obalm~nte e compreendidos na área da Amazônia Legal, nos termos da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966. No caso, ainda parti·
~ipantes do conceito de Amazônia Legal, nào foram relacionados a~
parcelas dos Estudos de Goias e Mnranhilo, c toda a arca do Estado
Jc Mato Grosso, a qual passou a ser totalmente admitida dentro da
conceituação proposta a partir da Lei Complementar n• li, de li de
•>Utubro de 1977, yuc criou o Estado de Mato Grosso do Sul.
O montante referido n<lo ultrapassou a 1% (hum por cento). É
cstt: valor percr:ntuul, e mais aqueles urrccudados nas outras úrcas
p;lrticipantes do conceito de Amazônia Legal, que se objetiva seja integralmente empregados na C1reu.
Este é um modo de nào ~ó aumentar o volume: de recursos par:t
<t úrea nlt!ncionadu, bem assim de cstubclcccr bases mais amplas para a t!Uucaçào do contrihuintt:, nu ligura. agora, de in\'t!stidor.
Este é o centro de todo o Projeto criar, o hábito de investimento

Justific11çiio
No tina I da década dos cinqOenta, foi iniciada, 1w Pai~. a t.:.\pt.:riência dm incentiVtlS fiscais do lmrosto Stlhre a Renda. Ut.:ntro U(l
,,hjr.:tivo dl' possihilitar recursos l1~ rc~iões nlt!nlls dcscnvnl\'idas c rt:duzir, assim, as dift:rcnçus de r•!IH.Ia cnt;\o c:xistcntt:~ t:nlrc as v:üia~
:'1rcas dn tt:rritúrio hrasilcim.

na úrc:<l da Amazónia Legal.
:\ par di.sso, crc:mos, a aprov:tç~o do referido Projeto t:nscj~lr;·t.
dúvida alguma, melhori~t na arrc:cada~;lo, uma \'C/. 4uc os çontrihuintcs ~'>tar;lo nwti\·aJt1S pitra cmpn:g.tr o:-. rc~ur~ll., t]liC .,t:riam. na
\Crli:uk, Jc . . linaJus ;, Undt),
Sala U;t:-.S~:-.~Ó~.:'I, 14 de III>! H> de lli71J. -.JorJ.!t' hnlunu·.

~cm

LEGJSLtl (',-!O CIT.-1/>A

DECRETO-LEI N1' 1.376, DE 12 DE DEZEMBRO DE 11174
1

Dispõe !.Obre n criuçiio dt Fundos de lnveMimenro, nlfc~
ru 11 Lc~i.~luçiio do Imposto sobre u Renda, .rclutivu n incentivos fiscais, c dá outros prm'idências.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos scrüo
publicados c: remc:tidos às comissões compelcntes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Evandro Carreira - Henrique de La
Rocquc- José Sarncy- Alberto Silva- Cunha Lima- Humberto Lucena- Passos Pórto- Jutahy Magalhães- Murilo Buda ró
- Tancredo Neves - Benedito Fcrrdra - Affonso Camargo Leite Chaves- Lenoir Vargas- Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estú finda a hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
llen 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 131, de
1979 do Senador Humberto Lucena, solicitando a retirada
do P;ojeto de Lei do Senado n• 67, de 1979- Complemen·
tar, de sua autoria, que dá nova redaçào a dispositivo da
Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar n• 5, de 29 de
abril de 1970).
Em votação o requerimento.
Tem a pulavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a
votaçilo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nobre Senador Humberto Lucena, cuja ausência do plcnúrio
lamentumos, apresentou, em 1979, um projeto de lei complementar
que visava vigorar com a seguinte redação:
"n) os que tenham sido condenados, por sentença
irrecorrivel, por crime contra a segurança nacional e a
ordem politica e social, a economia popular, a fê pública c a
administração pública, o património ou pelo delito previsto
no art. 22 desta Lei Complementar."
Ora, Sr. Presidente, hoje somos surpreendidos com o requeri·
menta de S. Ex• o Senador Humberto Lucena, para a retirada do
projeto.
Estudando o cuso, Sr. Presidente, chegamos à seguinte conclusão: de autoria do nobre Senador Franco Montoro tramitu no
Senado projeto que também dá nova redação à alínea "n" do inciso
I do art. I• da Lei Complementur n• 5, de 29 de ubril de 1970, nos
seguintes termos:
u0 Os que tenham sido condenados por crime
contra a segurunça nacional e a ordem politica c social, a
economia populur, a fé pública e a administração pública
ou o património, ou pelo delito previsto no art. 22 desta lei,
enquanto não absolvidos ou penalmente reabilitados."
Este projeto, Sr. Presidente, tramitou no Senado c recebeu um
substitutivo, aprovado nesta Casa. Neste caso, ficou prejudicado o
projeto de autoria do nobre Senador Franco Montoro que é u corre·
çilo de um dispositivo de lei complementar que significava um vcrda·
deiro cadafalso para os políticos do interior do Pais, principalmente

'""""""
I

nús rolíticos do MDB. porque c:~taht!lecia 4ll~ ~e.~Íílnl ~IH.:Iegí:c:b. :·o~
que tivessem sido conden;:~do~"· q~ando a le.t dtt "~s .qu.: ltvcs~em
sido denundados" c a UcnuncHI acetl<t pelo Jutz de Dtrctto .
~ús, l.jUe vivemos no intcrior, sabcmo:-. que hú promowrc~ c
.
juízes complacentes com essc Uisp~1siti~o. regi~l.ental, m ql:a~~ te_m
truncado no nascedouro belas asptraçocs poltttcas que n I ats na o
teve, cm virtude des!lc dispositivo de lei complementar.
. .
Portanto, o projeto do nobre Senador Fr~1~co Montoro corngw
csse dispositivo. Recebeu substitutivo, qu~ lot aprovado .. ~ ~tgora,
com o parecer da Comissão de Redaçào, va1 entrar cm r.lenuno.
Com essa fase não pôde mais ter andamento o prOJCtO do nohrc
Senador Humberto Lucena, um dos Senadores que mais têm atuado
no plenário desta Casa, cuja cultura c dc:senvoltura intelectual muito
tém contribuído para o brilho dos nossos trabalhos.
O Sr. Henrique de La Rocquc (ARENA V. E.x• um aparte7

MA)- Permite

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nuo.
O Sr. Henrique de Lu Rocque (ARENA - MA)- Indagaria,
com grande interesse, se pudesse esclarecer-me, qual a redaçUo do
substitutivo do projeto do nobre Senador Franco Montoro.
A redaçào final está à disposição de V. Ex•? Gostaria do ouvila.
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- A letra n do item
1 do art. 1• da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970, passa
a vigorar com a seguinte redução:
un) os que tenham sido condenados, por sentença
irrccorrível, por crime contra a segurança nacional e a
ordem politica e sociul, a economia populur, a fé pública e a
administração pública, o património ou pelo delito previsto
no art. 22 desta Lei Complementar."
O Sr. Henrique de L• Rocque (ARENA- MA)- Muito grato
a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campai·
nha.) - Somente para lembrar ao nobre orador que dispõe de 5
minutos c que não devem ser concc:didos apartes, quc :t Mesa, por
um lapso, permitiu.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Muito grato a
V. Ex•, Sr. Presidente.
Por isso que o nobrt: Senador Humberto Lucena requereu u retirada do seu projeto que, quase ipsis lirtnis. remetia à consideração
do Senado esses casos de inelegibilidade, porque, com a apresenta·
çào da denúncia e a sua. aceitação pelo juiz, muitas vocaçõcs politicas se perderam neste Pais sob o guante de promotores às vezes sem
muito equilíbrio c bom·senso, e de juízes apressados que acolhentm
aquelas denúncias.
O substitutivo que o Senado já aprovou, cuja redução linal jú se
encontra em fase de discussilo e aprovação pela Casa, expungiu da
legislação complementar aquele dispositivo, draconiano,
principulmente contra ;ls vocações emedebistas no interior deste
País.
Assim, Sr. Presidente, está explkada a ruzilo da rctiruda do
projeto do nobre Senador Humberto Lucena, cm virtude do substitutivo ao projeto do Sr. Senador Franco Montoro apresentado na
Casa em 1972, já com substitutivo aprovado, e que vai entrar em
discussão dentro dos próximos dius. Era a explicação que queria
dar, para que não ficássemos em jejuno aqui, na Casa, sobre um
projeto de alta significação pura a vida pública, para os politico,,
finalmente parti a vida institucionul deste País. (Muito bem!)
O Sr. Henrique de La Rocquc (ARENA- MA)- Peço u palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESII>ENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
Sr. Senador Henrique dc La Rocquc, para encaminhar :t vutaç~o.

----- ----------·---.
O Sll. IIF:\RI<}UE DE LA ROCQI'l-: (ARE~A- ,\IA. Para
•:ncarninhar a vntaçào.) - Sr. Prc~iJt:ntc, -.olil:it,;i a palavra
•- x:1tamcntc para me ..:o locar cm posiçJo iliêntka ü do nnbrc Senador
·)irccu Cardoso.
O ilu~trt: Senador Humbcrtn Luc~;na bt:m estruturou n :-.cu
:·rojctn. quando, em sua justific;,tç~o. transcreveu um voto prcc·ruso,
.. !lamente rcspcitúvcl, por purtir de onde veio- Jo cminc:ntc Minisrn dn Supremo Trihun:ll h:dcral- Xavier de r\lhuqucrquc. t":: que
Ex•. quo.tiHhl Mini~..tro da Cone Suprema, n<1 úrca dcitoral
•ra . . ikira. t.!Xaminando a ..:on-;titudon<tlidadc da letra "n" do item
·!"do .trt. ]<,~da Lc.:i Cnmplcmcrllar n"' 5, de 2ll de abril de \')70,
:ntrc outras considerações, cnmo o.;cmprc sahc formulú-l<~s. marcou
111 posicionamento alt~tmcntc moral c jurídico. Dizia S. Ex•. cnt~o:
A norma quc~tionada, porl;.tnto, a meu ver. c.\orhlw
dos limites da autoriJ.açJo constitucional. Por um lado.
leva em conta fato pendente, provisório c prcdrio. que não
pode integrar. no sentido crn que cstú da na Comtituiçào. a
\'ida rrc~rc~~a do cidadão. E. por GUtro l:.tdo. d~i-lht: car[tter
de Cllmprumetimc.:ntu ;1 moralid<.~Ue, 4uc de, fato pendcntc.
provi~ório c precário, <th~olutamcntc não têm.
f: que S. l'x• sabe o que urn H'vem pnmeiramsta do D~reil<>
.['!rendeu. para que a dc.:nún(l<: ~cja aprc~cntadu, para que.:~~ rm::-.m~1
':)a formalizada. hasta apcn~t:; uuc o repre<.,entantc do t\ltni-.térlll Pú·
''ih.'tl .!i.~ronh:t lh: .,jn·.ples indicitlS, de.: mcros indi..:::in:-.. E n qu;tnltJ
a~.ta. E rar;.t !.JUC a 111c~mJ SCJ<t rccehHJLt c, Jc um llh)do r.•;ral. i:
.u:t~.: ti'.;e jur:spr;idéth'ia ~ur e:-.tt: Hra:-.il afnra, ~~~. lüitc<., ,;l'c.:ht.:m
.:mnrc :1.-. J,~rh.lfH.:ia" ~~uc lhl! ·,~\c aprc.::-.cnt;1d<.!~. e f'l<'ll~u~ ,~·1l1 :tqul!k-.
Ul!, t:\<~lllin:tndL)·;ts, d~ recu'i<illl qu~ra.io, c.x:tmtnanau o~ indi.:í~l~.
~ncndcm qLJt.: cit.:-\ nQ.o "~ln vec.:mcnte"i raraJUStitid-las.
\b~. a lei rit.:m rs~n uistrng.ura. ;.L! i os ncbrcs Senadort:~ Humhcr,) Lu~cn<t t: F~.tll\.:ü :'>.lonturo apn::Ocntarcm. ~mbn:-.. [HGfHhtÇtH.:-.
·.:1rr;1nl:11 t:'t~ item :~ dn an. :o dJ l.ci Cnmplcmr.:nt~r ;\" ~ LJUC, ... cm
1:nhurn t:\a~.:iu, Sr. Presidente .:on:-itdt:r;r\'a c ..:onsidern unw
·:,.:n:s\.:t:n..:ia_iuridicJ: L~xcrcst.:2ncia lcgal pnrquc :.1 denúncia nada ·.;.!lc
:li\ltJ i'MÇ<~ dt:cbória: c:stravag:lnçia jurídic~t porque ;1 dt.:nún~.:ia ê
penas Llrlli.\ supusiçQ.o. :\ dcnúnci~t. íJor mais hcm fundamcnwda
.r1c "':j:t, PlH mdhor yuc ~cjJ a sua t:"itrutur•u.;Jo. c:! a "iÍI!nitic~t <~pena:-.
.nw hrp,)tt:se, c!J rcprc~cnt:.t apcn:." algo que podc ter ot.:orridn, mas
·~ t\mna a!gum~t da c.:aracteri.::~t <1 verd;.u;c, LIUC h:t l!c ~c arurar na
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na com o construtor, perante o J~PS, o proprietúrio dt:
destinada à sua morudia.
Em votaçào.
Conccdo a palavra ao nobre Scnadür Dirceu C~1rdo~o.
~,;asa

O SR. UIRCELJ CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a
vntaçào. Sem rcvis;lo do orador.)- Sr. Presidcnlt:, Srs. Senadores:
De: autoria do nobrt: Senador Orestes Qu6rcia. reponta na
rauta <.Jc nossos trahalhos de hoje o re4ucrimr.:nto 4uc soliçita o
d~:~<H4UJVarncnto do Projeto de Lei do Senado nY 64, de 1975, de sua
;tU\llfla, qut: i~enta da respon!labilidadt: solidária com o construtor,
rerantt: LI IS PS. n proprictârio de casu destinada ü ~ua moradi•L
Sr. Presidente, i.: uportuno c ju~lo o projeto do nobre Senador
Urcstc~ Qu~rcia- cuja ausência do plenário tamb~m lamenta mm.: que trata, t:xatamente, de retirar d<~ no~~a lei a rc~ponsabilidadc
~nlidúrta perante= o I:\PS para o pequeno opcrãrio, o trabalhador
rural, :-.CJ-1 quem for, q~,ll;, ao construir a sua n:sidênciu, reccbt: o pt:~ll
·.J.II.'llntrthu!..;:tu dtl J ~PS: cnti1o, ü projeto do nobre St:nador Ore~ te~
Quácí;t t.!\imr.: •>U n.:tira do proprietário rural cssas obrigaçôcs JO
IS PS
Sr. Prcsidcntt:, nós quc vivemo~ numa rcpúhlica trihut(uia, cm
·.p1c '> pc:-.u do.~ trihutu~ est:i csmag:.~ndo e a~,;ho.ttando o proprietúrio
''lcJJ\J, )1Ulvt.:rt;;.rH.k> o pequeno proprict:trio e empobrecendo u
.l!r.tnUc propnd<Írlll, tambcm, em face d;t gana de imposto~ yuc tem
·~q;l Í<.L:í'~iCJ]Jt;;t. lJ nrojc.:~o lil) nohrt: SenJdor Orc~tC."o Qu~rcJa pruplic
..;.Je, .'I'• ri III Ji; dt:, :lljUI,
" .. rrorrictúrio, d dono da ubr.t Ül! 0 .:onJlimintl ac
'Jnit.i:!lll! iml}iJi!iúla, qualyuer qut: scp <t forma por que
:l.IJ.I c.,ntr:il,rdo ,: t:'íe..:uç~o .Jc obr•r~ Jc conqn..:~~·J.
:l·i~Jrr:i.l •lU ~t..:ré~cimu dt: imôvcl,"
- ·:.!i:t .!r.::,uhri~ado das contribuições do l~PS, desde: que n;lü pl)~·
·.uo~ u~.;tru lm,ivcl.
Pvrtanto, na ~onstruç[IO da CISa rrópriJ., () proprit.:túrio c::.;t:'t,
··+ P:-1 ·~c tu Crt'stes Qu~r~-!1..::. dt:!!ohrigado dcs~as contribuições. f:
.tr.' ;·~rnjt!il) justo c n -;cu desarquivamc=nto é umJ imposiçJo da con~·
:i~nci<l nl).~~i.l ra;a com :t legislação trabalhista.
P~l;~1 .1 ':• 1l:tbur·:çJo da nobre bancada ria .\RE~ ..\. 4UI.! ~·1t:tia
··,'·d \L:1~lrÍ:\ ~;uc pode, pela -;u:.r decis~o. csmag.Jr JS justas prctcn·
..-~~·~ ~~,:.:. :h ·;eLes, •.Ito submt:tidJs :., considc:r;lçào .:o Scnadll, :1
llhfl: >ao..:~ C;! da r. R E:'\A i.:Ujo lídt..:r i: boje 0 ilustre Sen:.ldor \tun·
·' :1.1darl·,, h~.:ncill du ;nt.:riur. filho de um r::.,·Dcputado e nt.:to J;;
·u1rr: Deruu_~:·l que .lti: c~cgou a Min1qm do Governo da Rcrúhli·
.~ ~;u~.. ~.lnh:~;· ~<: ·,l'll..!:irl/.~'~-~c cono:;..:c.. íh""~ Jc~:~rql.;iv;t:-rwn:l• ~Jc·.~t:
: ''l•;t ... \:!l~ .:-... :nJ,_·.. ; .1prc'-;n1do n.:d11, 11Dr ::~:~u:tr.~~·. c .:rt.'t~a~ .:
'•':·'illiiJJ.t~k 1.1...: ~uc .:-.~c prllJel0 tenil:. :t ,ua tramiL;.tç~iu J~:-.cl!lu:tu.~
· rh),~·t ~-=:- ,•i.~.:·.tl\d<, ,: '.'llL.tdl) :ti.Jlli nn Sen~tJu.
~
1',.r·... ,:,, .ll .... :i ..\L'.l ll :~:~.;u arc111 !:1p.t.:nt:: ~~nobre tliii1Cal::t t.b
:Zi·."\ \. ~:.:ti,, 1 il.".:·~•~ Jqu1 na L!tlcranç.t úo S~.:n.;tJm \lun!,,
.'.llLir,,, ;~ara ~JLJe ,~,:;Jt!l<l ~:stc meu m~cnte <lflt:Jn. rt.:pt:o. ;, fim oc lJUe
·~ .. ~1::,., .r.:r, ·~-~~ ;1:~•\:m;h s~-.suc:-. .. 1 ill\<:Us:-.,ill,lu rw .::l1 ~ uc rt.:ll1
1
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que suspende a execução do art. 166 da Lei n' 1.066, de 30
do dezembro de 1975, do Municipio paulista de Chavantos.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redução final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redaçào final aprorada
Redução final do Projeto de Resoluçiio no 15, de 1979,
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O SR. PRES!DEI'TE (Nilo Coelho)- Ainda cstil cm di,cu,.
são a rcd.açào final.

Não havt!ndo quem queira prossegui-la, decl~1ro-a cnccrruda.
Enccrrada n discuss:1o, a rcd<IÇilo linal é considerada aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguilllt' a rt•daçiio final aprm•ada

REDAÇ,\0 FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇ,\(1 No IR, DE
1979

RESOLUÇÃO No , DE 1979
Suspende a execução do art, 166 do Lei n' 1.066, de 30
. de dezembro de 1975, do município paulista de Chavontes,
O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1:: suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 23 de agosto de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário
n• 89.520-5, do Estado de Silo Paulo, a Execução do art. 166 da Lei
n• 1.066, de 30 de dezembro de 1975, do Município de Chavantes,
Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-ltem 4:
Discussão, cm turno único, dn rcdaçào final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 146, de
1979), do Projeto de Resolução no 18, de 1979, que suspende a execução do art. I' do Decreto n• 20.635, de 30·10· 70
e do inciso 11 do§ Jo, do art. 15, da Lei no 6.485, de 20-1272, do Estado do Rio Grande do Sul.
Em discussão.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vota o Senado uma redução final sobre a qual quero chamar a
atenção dos ilustres pares. (i a Redação Final do Projeto de Resolu·
ção no 18, de 1979, que suspende a execução do art. l' do Decreto
n' 20.635, de 30-10-70 e do inciso II do§ Jo, do art. 15, da Lei
n9 6.485, do 20·12-72, do Estado do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, à Comissão de Redação Final
tôm chegado decisões do Egrégio Pretória, que ti:m demandado um
estudo mais aprofundado, em virtude de disparidades dessas decisões.
Tenho em mãos, porque dentro de poucos dias teremos aqui a
oportunidade de discutir, uma delas cm que o Supremo Tribunal
Federal julgou inconstitucional uma lei, quando inconstitucional é
apenas um item de um dos seus artigos.
A Comissão de Redução, Sr. Presidente, a que, pelo Regimento
Interno, estão afetos estudos e assuntos em que ela pode manifestarse apenas em erros grosseiros, teve dificuldades cm chegar à harmonização do que queria o Supremo Tribunal Federal c do que votou o Senado da República.
Então, essa lei que tenho cm mãos não é a primeira. Já na
Comissão de Justiça também nos defrontamos com o estudo de outra lei que portava, na sua declaração de inconstitucionulidude, um
erro grosseiro, violento, porque não era aquela u lei que se declarou
inconstitucional, era outra a lei de que o Supremo havia tratado.
Nessa oportunidade, porque a Comissão de Redução não tem
poderes especfficos para consertar esses disparates, tivemos dúvidas
na Comissão de Justiça para consertar aquilo que não é exutamente
o transunto do acordo do Egrégio c Colendo Supremo Tribunal Federal.
No caso vertente, Sr. Presidente, a matériu se enquadra pcrreitamente nas disposições regimentais. Estou apenas chumundo a atenção para um caso que vem uf em que o que se inquinou de inconstitucional é um item de um urtigo, e nào a lei toda fulminada do decisório do Colendo Supremo Tribunul Federal. (Muito bem!)

RESOLUÇÃO No , DE 1979
Suspende a execução do art. I' do Decreto n' 20.635, de
30-10-70, e do inciso II do§ I', do art. 15, du Lei n' 6.4HS,
de 20-12-72, do Estado do Rio Grande do Sul.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter·
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário
no 84.480, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução do art. I• do
Decreto no 20.635, de 30 de outubro de 1970 (ao acrescentar, no§ 3o,
do art. 37, do Decreto n' 20.148, de 4 de fevereiro de 1970, o inciso
11), e do inciso II do§ i', do art. 15, da Lei n' 6.485, de 20 de delombro de 1972, ambos daquele Estado.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está esgotada a maté·
ria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Tenho a intenção de trazer à discussão deste Plenário, uma vez
mais, a oportunidade ou não da constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigue as violações aos direitos huma·
nos.
1:: certo que, ao se tratar do sofrimento humano, é difícil, ou
mesmo quase impossível., se evitar o passionalismo, as conotações
emocionais. No entanto, vou procurar fazê:-lo do modo menos
emocional possível. Vou aqui tentar analisar com os Srs. Senadores
os principais argumentos aduzivos contra a constituição dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito.
O primeiro deles é o argumento que aduz um ensinamento
histórico de que os vencidos jamais poderão julgar aos vencedores.
Aliás, empregando uma linguagem bastante figurativa do ilustre
Lider da Maioria, na Imprensa. "Aos vencedores as batatas c aos
vencidos reservam-se as cascas".
O segundo argumento aventado, ou diriamos, o segundo
agrupamento de argumentos contrários à CP! volta-se inteiro para a
inoportunidade ...
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB- GO)- Permita-me
V. Ex• apenas terminar o meu racioclnio.
O Sr, Gabriel Hermes (ARENA- PA)- 1:: apenas para dizer
que o conceito não é do nosso querido L!der Senador Jarbas Passari·
nho e sim do escritor Machado de Assis.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- O conceito
é de Machado de Assis, aduzido pelo nobre Lidcr na Imprensa, hú
poucos dius, EK':":Iênciu.
Esse segundo agrupamento volta-se: inteiro pura a inoportunid:~
dc dessa C PI. O primeiro deles é de que essa Comissão uniria todas
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as Forças Armadus para acobertarem os po!'tsivcis torturadores. O
outro seria de que estaríamos oferecendo um ohstúculo muito !'tério it
caminhada da abertura democrática, da abertura polítka no País. O
terceiro, que est;uíamos favorecendo um clima desfavorável :1 anis·
tia por que todos nós lutamos.
O primeiro argumento, cu o creio bastante eficaz, julgo·o
realmente perfeito. i! silogisticamcntc perfeito, é cartcsiuno, é
crbtalino, é límpido. Aos vencedores as batatas, aos vencidos se
rcservum as cascus. O silogismo poderia ser fcito do seguinte modo
- c vamos emprestar de Descartes o pensamento cartesiano: os
vencidos nllo julgam os vencedores, perfeitamente correto; cu sou
um vencedor, logo niio posso ser julgado por um vencido. Ou, se
preferirem: as batatas são dos vencedores, as cascas são dos venci·
dos; logo, os vencidos não podem desejar as batatas.
Concordo plenamente com o silogismo. É perfeito, é cartesiano,
é límpido, é cristalino. No entanto, é preciso fazer uma distinção en·
trc a vontade política c a prática política. É fundamental essa dis·
tinçào.
i: lógico que o Movimento de 31 de Março de 64 constituiu um
tudo capuz de formular uma vontade politica. Foi um fato politico
gerador, no seu arcabouço, no seu conteúdo, na sua cssênda, de
uma vontade politica. Essa vontade politica só pode ser julgada poli·
ticamente. O único julgamento que se pode fazer do todo politico, de
que resultou uma vontade politica, só pode ser um julgamento de o r·
dcm politica.
O Sr. Murilo Badnró (ARENA- MG)- V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador? (Assentimento do orador). t só para pedir a
V. Ex• que acrescente, no seu r.1ciocínio, que o ato de vontade politi·
ca equivale à construção de um arcabouço jurídico.
O SR. HENRIQUE SANTIJ.LO (MDB- GO)- V. Ex• há
de me permitir incluir a sua observação, bastante oportuna, ao que
digo, já que nào sou jurista, sou apenas um amante da politica que
tenta fazer a prâxis política.
O todo politico constituído pelo Movimento dc31 de Março foi,
segundo a linguagem ortcial,- c vou aqui para efeito de raciocínio
admitir como verdadeira- constituído, sobretudo, pelas Forças Ar·
madas c pelos mais variados segmentos da nação civil, excoto aqueles
que, por um motivo ou outro, que não me cabe agora analisar, cons·
tituiram uma divergência. Os primeiros são os vencedores e os últimos os vencidos, neste processo politico.
O julgamento desso todo, o julgamento da atuação politica das
Forças Armadas, o julgamento de todos os scgmontos da sociedade
civil que aluaram, a partir de 31 de março, para constituir o Estado
autoritário, só pode ser feito politicamente. Não cabe levá-los ao
bunco dos rt:us.
A vontade politica gerou a prática politica, o ato politico, a
atuaçào politica. E desta prática fazem parte as cassações de manda·
tos, us aposcntadorius proporcionais ao tempo de serviço, através
dos atas institucionais ou complementares. Há uma série de legis·
lação imposta, de acordo com a vontade politica dos detentores do
poder e até mesmo, t:videntemcnte, os julgamentos c as punições impostas aos brasileiros que, por um motivo ou outro, tentaram consti·
tuir um partido clandestino. E, por r.m, até mesmo a atuação
poHtico·militur contra as guerrilhas urbanas c rurais silo politi·
cos, prática política, emanada da vontade politica do todo, que foi o
movimento de 31 de março de 1964.
Esturiu a torturu incluída como prática política desse todo?
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O Sr . .Jo,é Lim (1\REN ..I -CE)- V. Ex• me permite um
aparte, nohrc Senador·!
O SR, HENRIQUE SANTII.J.O (M DB- GOJ- Um instante
Senador.
Eu nilo creio. Torturas, ~c houve, foram feitas sem o aval do todo; com ~1penas excrescência do todo; protuberância indesejável do
todo, sem o uvul do todo. E que me permitam, se estou correto: para
o todo seria ótimo que os possíveis torturadores vie!lscm à execracào
pública.
~ó

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- V. Ex• me permite um

aparte.:'!

O SR. HENRIQUE SANTILJ.O (MDB- GO)- Abominados por todos nós, por aqueles que, detendo o poder, constituíram o
Estado autoritário, cm nome do qual, mas sem o seu aval, se fez a
tortura, sobre os 4ue divergiram politicamente.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- V, Ex• mo permite
um aparte'?

O SR. HENRIQUE SANTIJ.LO (MDB- GO) -Com prazer.
Senador. Ouço o nobre Senador José Lins, primeiramente; depois,
V, Ex•
O Sr. José J.íns (ARENA- CE)- Nobre Senador Henrique
Santillo, não entendi bem se V. Ex• quis justificar o terrorismo,
considerando-o como um ato político?
O SR. HENRIQUE SANTILJ.O (MDB- GO)- Nua. Eu
não quis justificar o terrorismo, mas o terrorismo político é um ato
politico.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- A partir de quando V. Ex•
acdta o terrorismo, inclusive, com o sacrifício de vidas inocentes?
O SR. HENRIQUE SANTIJ.LO (MDB- GO)- Não. V. Ex•
me desculpe, mas, pelo amor de Dous, não coloque isso na minha boca, nUa, porque da minha boca não saiu isso.

O Sr, José Lins (ARENA- CE)- Gostaria que V. Ex• mesmo interpretasse o seu pensamento porque ...
O SR. HENRIQUE SANTIJ.J.O (MDB- GO)- Nao. Meu
pensamento ê interpretado por si mesmo: claramente, cartezianamentc, nitidamente, cristalina mente.

o Sr. José Líns(ARENA- CE)- ... segundo entendi, pclu SUJ
própria palavra, V. Ex• justirtcou o terrorismo como um ato de natureza politica.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- V. Ex• está
enganado, está equivocado. Eu apenas disse o seguinte: que a puni·
ção - eu nilo falei cm terrorista, falei cm guerrilha urbana. Aliás,
não falei nem cm punição; empreguei o termo correto, Excelência: a
ação político-militar...
·
O Sr. José Llns(ARENA- CE)- Nilo. Mas V. Ex• falou ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- ... contra a
guerrilha urbana c contra a guerrilha rural, constituiu-se num ato
político.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Estâ bem.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- t isso.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- O ato contra a guerrilha ru-

O Sr. José J.lns (ARENA - CE) - V. Ex• me permite um
aparte'!
O SR, HENRIQUE SANTII.LO (MDB -GO) - Eu niro
creio. Sou sim:cro, niio creio. Se h fi alguém, neste plenário~ que acredite, nisto que se manifeste.

I·

ral.
O SR. HENRIQUE SANTIJ.I.O (MDB- GO)- 1':. E isso
constituiu-se num ato político. E, portanto, no campo de batalha,
aquele que porventura tenha derrubado qualquer um desses brasilei·
ros, na luta, armada, nas runs ou nos campos, cometeu um crime

J7J2

político, E.xcclênciu. O mc:;mo ni\o comelt:U o tortur<.ldor, Excelén·
que quero dizer.

~·i;.~, É isso

O Sr. Murilo Baduró (ARENA-

~IG)-

V. Ex• me permite'!

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB -GO)- Com prazer.

O Sr ••José Uns (A RENA -CE)- Gostaria Je terminar meu
ren~~lmento,

mas cedo a palavra ao nobre Líder Murilo Badaró.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GOi - Fnt:io,
\',Ex' me= desculpe. Pensei que V. Ex• houvesse terminado o seu

,\p:lrte.
O Sr. Jnsê Lins (ARENA - CE) - Entc:ndi, plls.-,ivl!lm~ntl.!,
'li:.tl, ;1 posiçJo de V. Ex•, quanto no terrorismo, os atos de guerrilh<.l
11rbana ou rurais.
O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB- GOI- Nilo e<tou
.ratando disso.

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Desculpe·me E.'' Qucn:t
:1pcnas ccrtiticar-mc=. Mas, V. EX' há de convir que o Pais p~1s~oL1
;JOr um momento c=m que se tornou nccessúria uma rcvll!uçào
.alvadora ...

<;o, -

O SR. HENRIQUE SANTJLLO tMDB -·
:oncordar com o seu raciocínio.

O Sr. Murilo Duduró (ARENA - MG) - Porque, cm torno
dela, se mobilizou toda a opinião nucional, pelas suas forças mais
cxrn:ssivus.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Calquei to·
do o meu raciocínio, justamente nisso.
O Sr. ~Jurilo B•durtí (:\RENA- MG)- Pois hcm. a Rcvolu·
..;Jo ~rillU um arcabouço jurídico.

O SR. HENRIQUE SANTII.l.O (MDB .:oncon.Jo também com V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB !'ar uma reconciliação nacional.

O Sr..\1urilo Uuduró (ARENA - MGJ - ... ou Ocs·
por um sistema de fMças que a substitua como
,, 0 ntade politica da Nação. Essa, pelo mcno-;, C ti tese aceita, abso·
1
. utamcnte padJiC<.i ...

O SR. HENRIQUE SA:'>ITIU.O IMDB- GOi- É um ra·

0 Sr. José Uns (ARENA- CE)- .. r: tndu rt!voluçi"IO, !-:lt.:..,m\1
:~. dt..": ~~•lv~1çrto nacional, tem um cu.;;ro, •: .:s.'\c: custo- dt~amo~ -

·:oc.:nt~.: rac!!Íc<~

O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB - GOJ- Tonho a
;mprc:ssilo de que V. Ex• não me entendeu bem, c estou usando tod('J
:1 r~ciociciu oficial. Não que eu encampc o raciocínio otici~d. mas
·:stou tt::ntando formular o silogismo, a partir dt: pn:mi~sas .11.:t:na~
'"''ialment<, quer dizer, poJo próprio Governo, • tambóm por
'1. Ex•s Estou concordando com a rcvoluç[Jo como um ato político,
omo o todo politico, gerador de ato político: estou concordando
:uc; isso Ludo se justificaria em nome de determinados fins, àcsllc.:
lU~; r'ossem atas políticos. Eu pergunto ao nobre Líder Murilo B:.u.ií.t~
·:,, 4ue me há de rc=spondercmnojuristn: a toittHJ 2. um ato político?

O Sr ..\1urilc Bud:mi (/\R r:~ ..·\-- ~iGl -- ~en:Hlor Hcr:ril.;ut.:

:·-r::::lc. queria, ar.tcs d:; n:spnnJc; a V i.::.'.~. cnnvo~.:ú-lo :)J!\1 :1
i :,1; .,~ o...k t.;m.:l questão qu . ! nH: ;:·:trc;.:e ;'u nd;1 rn~:~r::!. ;:~·~·I UI.! t> d:~~ur·
'J r!e V. ,r.\• ~ muito sério 1: ,; ,:~t•: : .L::om;'l~!í,},::n •.\) .!lL:.1t~1mente.
':.:;c::bo. ·:~tre wnto, ·.[UI! V ::::.• · .. ~ :~:PtG f:1!:1 :·;•: ,j!,1·.·i~.mo. ::'il:'l
.rrn~mdo um a sC•J moJv, r a;-.~::: .. .~:· ·.~c~u.:idsíi·;:: qLw, ·~··Jde:H<.:nH:n~t:
:;,~

rnib!ica

OSR.Ht::"íKIQCESA~:::;;·

,.,c;u

dt:t.:fnl!:l<tCJi. i- if•:•·:~, b .~l'l·

Ex~
,>Lii~-t:()•-

·1·~.:armr.:

Ex~'!

t) Sr ..\Jurilo U:ul:1ni (.\1~~_.·\j·.:. --· '-~(J) .... ~ii·'. :1:ic 4u..:;tJ
. rm.tr o mt:LJ, ntto t: o c.:1.~0, rnas :.:- u :'lt::~·~tinte: :t Hcvoluçao, ~·,,nh., ta!.
:m .~ chamadn PoUcr Constituinte ori[?in{lri .. b~a é um:: ,.~se. que
~cno o eminente \:iJIHtitu..::ionaJiqa SL!'n<t•:.·... \l.::r ~.J~ ~:rt:ir·.: \! .-~lP'''· Jc
;,mn.:star.

U SR. HENRIQUE SANTILLO (MOo- (;lli- Vamos con·
_-ordar, por principio. Concordo, a Rcvol11çflo tt·m um Podc:r Cllll~·
Lituintc, cm tese.
Sr. :vlurilo lludur<i (ARENA- MG)golpes dt: Estado.
I)

-'US

":L'

que a dislillf''"

O SR. IIENRJQt;E SANTII.LO (~IDIJ -- GU) -- t o que
Uos gulpcs de Estadn.

1:1.~tiugue

.1

GOJ -- Perfeito.

'Ítu!:JOna!iz:.~do

:iodnio oficial.

':m custo de sa!vuç;Jo contra um mal maior. t: ne~sc rl1nto que a
KevolucJo st:justitica total c plenamente. Mas n~o d::1.·cmos ll'v:!r ,'t
.;nnta da Revolução. custos ..;ociais devidos n açõcs individuais da n~·
:un.:i'~l dos crimes comuns. Era isso o que yucria diZt:r a V. i:>.-

GO)- l'orfcito.

O Sr. :vlurilo Badaró (ARENA - ~JG) - E esse arcabouç"
juridico só pode Sl!r derrogado, ou por outra rc\~lluçào ..

Vou

.i.-1 •:om:sron(km, pelo mc.w.;," '.·~1,
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O Sr. ;\luriiiJ Budarô (ARE:\:\- MGJ- i: ~1ma tc.:.-.c absoiuta~
cm matáia de Direito Consutuc10na!. V. Ex' per~un~

.:i ~c a tcrtura ~ :.1dmitid:.~ comll :.tio político'.' Nüo. i\ tortura. dc:!inin·
JlJ cm te~t.:. tl<in n t:. l:Ja ~um excesso que podc:r,<.~ ~t::r taxi.!dll de.: ~o:x·
;~.:s.~o

do!mo ou

culposo,~

um ato injurídica. O que não é pussJvei ê

\1. Ex• insinuar. ..
~)SR.

BE:\RIQUE SANTILI.O (MDB- GO)- Eu niio insi·

.1UO. ~li digD.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS. Com

as!lcntiml!n~o

Uo

ur<t~

Jor. J -Gostaria que V. Ex• desse exemplo de tortura com excesso
~,;ulpo .. o.
{)Sr. ,\lurilo Budurd (ARE~JA- MG)- St: \'. E:\~ n1t: pt:rmi·
excesso doloso. para !ic~1r cnnformr.: o

.c, et1 retili~o. fica apenas o

;ulli.:eito juridico de V. Ex• ~l<tS, da parte do Governo, deste ou de
tnu:riorcs, nenhum ato Uc·exct:sso que t1vcssc che~ado ao conhcc1~
m:nh> da autoridade: e que r;J.o encontrou pronto rcparn ou ~.:orrt:
.;;·w i medi<~ ta, V. Ex' n~o poJc.:r~i aptJntar um.
O SR. HE:\RIQl!f S.\NTlL!.O (M ioO- GO)- ;-;"u arune i.

O Sr. 1\lurilo Hudnni (,\RE:'\A- ~1G) --Se V. i.::;· quiser cu~
!..ir.:hit11r ;,~_J Governo ;..t~l~·; dt: C.\\:::ss,) pr:tti~adus -.::n tud:L" a~
.::r...:tJrh:;·,r:,:i:!.\, ;.;;r. tuJ11 u tnilllJii, pvr autuiJ;~l:~.:s J:;:. ríl<tl!> Ji·:•,;;·~a)
:~~..;Jr ou

;;d..:r:t:O.:::l..::;,.~ • ..:\rda.tcment-.: ~!u..: -...·. Ex~ ~:.l~tr.t pr;tt:•.:.iJlUu U!tlol 111

rt:-;:tça. ',.'

1
:::;•

que·.:

U!l1

)1l;IJ:cm

(.!1!

l.1!Vt:01o j,t ~~-~lli..:;tut: t:lis .. tu:'!..:

hum "l'l1 "•), :1,:u

pnd•:::~ \;~·.;Ui!l:lf

;:;ur umt:-. . . ;'t,:-_ u:. t:~i-.j.~
J~Uht:1\:~nLJ(1. A JHL<i,:.lu J0 Grm!J'IlU ··: !1JL;:lr.• limpid.:t, ..:ri'-!.ditl:l ..:,
1 l;.tra u"ar 1l .'it!U :rr~tllnr:ntu, ..:artcSÍiLil:l' c 0.:11/llí.ÜÍa :1 r::'t:a;;t llt:: ,;u;dy dt:l t:X~t:SSO .
O! Li:

qu-.

-.:~.:,

O SR.i·JF.I\RJQUE SANTII.I.O I~IDR- GOl- E."·dêncta.
que V. Ex' dú ,\0 meu raciot.:inio cu só tenho a a!!radt~·

1 (i)lahnraç~•J

:c r.

O S1. i\lurilo iluduní (ARENA- MG·1- L cu

ricll

Jdit. l:•.flll i:.•

·;o.

O .SI!. HENRIQUE S,\Nlll.I.O (1\!Dil- <101- Eu"~"·""'·
·;n .t V. Ex'!
Eu parti do princirin de que u lio•'crnn era in01.:cntc c que as
'<'rturas seriam arena.~ ex~:re~c~nci:ls Jo ll)lln. Dai, ~·u rnnsu.krar
411e este todo precisaria por;\ excnaçilo rlihli~.:u os que se.: c:;c::dcram
~.riminosamr.:nte !!nl llOIIle Un todo, crq l!!HI\e du rrópri(1 E. . tallo,

IliA HlO IJO ('()~(;H ESSO ~A CIO :"i·\ L 1 Scçiiu ll1

qut.:, st.:gundo V. Ex•, nào acobt.:rtou t.: nUn deu aval

í.l c~scs t.:xcc~sn~

crimino~os.

banco dos réu~. Nó~ somo:-; os vencidos, mas somali julgudos, poli! i·
~•nncrllt.:.

~:este o raciocínio, Excelência. Obrigado!

O Sr. Leite Cha>es (M DB- PR)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. HE:'\RIQGE SA:'\TILLO (MDB- GO)- Com muito
prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Nobre Senador, V. Ex• le·
vantou í.l seguinte pergunta: qual é a n.:turcza da tortura, o que ~ a
tortura'! A tortura é conccitualmentc definida como um ato de dcgra·
dação humana, cometido, às vezes, por motivo politico.
O SR. HE:"RIQUE SANTILLO (MDB - GO)- Nem sempre por motivo político. A tortura, o que í:, V. Ex• j{t está dizendo.
O Sr. Leite Cha•·•• (M DB- PR)- Às vezes, por motivo politico: às vezes.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- As tortura>
compreendem violações psíquicas, morais c físicas, à integridade da
pessoa humana, quaisquer que sejam elas, por motivos politicas, ou
nUa.

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- E, às vezes, os motivos políticos servindo para acobertar as mais exageradas torturas.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO)- Perfeitamente! Mas, nilo podem c nilo creio que ninguém possa me demonstrar que seria um ato politico a tortura, mesmo que a finalidade tenha sido politica.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Quis colocar apenas isso:
às vezes 1 como motivo politico, mas na maioria das vezes não é. Ago·
ra, a suscitação politi<a acoberta situações das mais extremadas violências.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Estou me referindo à tortura e toda violação de direitos humanos que se tenha
praticado no Pais nos últimos IS anos em nome do Estado, mas, segundo o raciocínio oficial, sem o aval, sem a cobertura do Estado.
Antes de entrar na fiada, no rol dos argumentos segundos aqui
apresentados, eu diria que toda prãtica politica autoritária exercida
no Pais neste tempo todo constitui crime politico ...

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG) coisas, Excelência. V. Ex• está dramatizando.

Não dramatize as

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a
campainha.)- Peço ao nobre orador que nilo permita apartes paralelos, pois a Taquigrafia nilo poderá acompanhar o seu pronunciamento.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Ouço o
aparte do nobre Senador Marcos Freire.
O Sr. Murl\o Badaró (ARENA- MG)- Excelência, antes de
ouvirmos o nosso Constitucionalista, permita uma intervenção? (As·
sentimento do orador.)
Nobre Senador, V. Ex• não pode chamar de autoritário o que é
produto de uma ordem jurídica estabelecida, o arcabouço jurídico.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Na verdade, nobre Senador, V. Ex• foi até modesto quando denominou de práticas autoritárias. Na verdade, a cassação de mandatos, por exemplo, a demissão
de Ministros do Supremo Tribunal Federal, a intervenção nos Municípios sem as condicionantes da Constituição, foram exercícios de
poder discricionário, de poder arbitrário.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- De poder revolucionário ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas, S. Ex•, o nobre Lider da ARENA, há pouco, falou no poder constituinte das revoluções. Ninguém nega; somente que aquelas revoluções que legitimadas pelo apoio popular encontram os trilhos da normalização democrática através da devolução do poder constituinte à Nação ...
O Sr. Murl\o Badaró (ARENA- MG)- E é o que está acontecendo com o Brasil.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ... convocada através de
uma Assembléia Nacional Constituinte ...
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• foi eleito pclo povo.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- V. Ex• parte de uma
adjetivaçilo.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Sr. Presidente, creio que
recebi o aparte para poder manifestar o meu pensamento o estou, infelizmente, sendo tolhido, não pelo nobre orador, evidentemente.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- ... e, portanto, passivei de julgamento político.
A tortura não é um crime politico, não constitui um crime po\íti·
co, segundo as palavras da própria Liderança da ARENA.

O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- ~que fico fascinado
pelo desejo de apartear V. Ex• V. Ex• é um Senador tão inteligente,
tão brilhante ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Então, passa u ser autoritâria- é um crime politico ...

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Excelência, quando eu ostiver usando da palavra, terei toda satisfação em dar um aparte a
V. Ex• Mas, V. Ex• me roubar o aparte que eu estou dando ao meu
colega, ai é prática autoritâria. Mas, dizia eu, enti!o, da necessidade
da devolução do Poder Constituinte pelos movimentos militares vitoriosos para a normalização da vida democrática do Pais. Coisa,
aliâs, que historicamente sempre ocorreu neste Pais. Houve sempre,
após a vitória de movimentos pollticos-militares, a convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte, embora nem sempre bem sucedidas essas convocações. Mas, a única exceçilo foi exatamente em
\964. Quer dizer, está ai o Líder do Governo, jurando de pés juntos
que o Movimento de 1964, que uns dizem que foi golpe, outros di·
zem que foi Revolução - o Presidente desta Casa, Senador Luiz
Viana, diz que nilo foi Revolução, foi contra·revoluçilo ...

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Nilo, Excelência,
nilo é um crime politico, nu medida em que é culcadu no arcabouço
jurldico.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Veja V. Ex•
o quanto estou sendo condescendente; estou chamando de Rcvolu·
ção.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- ... c serão
julgados polith.:amentc pela Nação, nfto vumos sentar seus auton:s no

O Sr. Murllo Oadaró (ARENA- MG)- V. Ex• é muito bon·
zinho.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Mas, V. Ex• fala em
prática autoritária. A nossa discordância elimina a possibilidade do
silogismo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Como é que
poderíamos considerar uma prática democrática as cassações do
mandatos, as aposentadorias compulsórias, as demissões de funcionários civis c militares?
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - V. Ex• concorda
que elas decorreram de um ato revolucionário. Nilo estamos discutindo o mérito delas.

-
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O Sr. Marcus Freire (MDB- I'E)- Pois bem. esse Movimen· hemos que isso nüo corrcspon<.lc ;, vcrdaUc l: 4uc a minha ro~i~;;to é
to, que diz que teve o apoio da Naçào brasileira, que diz que repre- outra. Mus acho que V. Ex• tira condusào insolism;jveJ do ruciodsenta a vontade nacional, não fez o que sempre st: fez neste País: con- nio exposto pelo Lí<.lcr do Governo.
vocar uma Assembléia Nacional Constituinte, para, clu, sim, com toO SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Estou usanda autoridade c toda legitimidade, fazer um novo arcabouço juridi·
do a linguagem oJicial, Ex•. estou usando os argumentos oficiais.
co-político básico da Nação. Portanto, muitas coisas teríamos a dizer, c estou muito à vontade, porque respeito u posição dos que
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- V, Ex• é que comanadvogam a CP! contra a tortura, embora pessoalmente cu tenha da o debate c que é um eximo manejador das palavras, V. Ex• pode
uma outra posição. Taticamente, no momento em que estamos lu- tirar a conclusüo que quiser.
tando por uma anistia ampla, geral e irrestrita, sou daqueles que, emO SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Faço os rebora, como disse, respeitando a posição dos que defendem a CP! das
paros
que cu, como homem de Oposiçüo c, portanto, situado naquetorturas, acham que devemos ser muito conscientt: das limitações
dos nossos poderes, porque dificilmente conseguiriamos, vamos di- la faixa da divergência precisa, e deve fazer.
Mas vamos usar a linguagem oficial.
zer, julgar aqueles que estilo sendo acusados em face da situação especial. Então, sou daqueles que abraçam a solução espanhola, por
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG)- Está no seu direito.
exemplo. A Espanha, depois de Franco, onde ocorreu tanto sangue,
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- As premis·
onde houve uma guerra civil fratricida, volta aos caminhos da demosas
do
oficialismo, para concluir, ...
cracia através de uma anistia ampla c irrestrita, em que, inclusivro:,
aqueles que pegaram em armas contra o governo, foram anistiados
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- O que i: um sinal,
e, também, aqueles que se excederam no exercício das suas funções mais evidente de que vivemos num regime plenamente aberto; o conde mando. Mas é uma posição, como se vê:, diferente das que deter- traditório está aí à vista de todos.
minados companheiros defendem, mas que visa não o fato de dizer
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - ... mais do
que não houve torturas. Todo mundo sabe que houve torturas neste
País c tanto sabe que houve, que o Governo não admite a CP! da que nunca, de que seria preciso julgar os culpados, julgar os possíveis
Tortura. Por qui:? Porque sabe que seriam, facilmente, identificados homens, que cm nome do Estado, cometem crimes ignominiosos, seaqueles agentes do Poder Público que se excederam no uso da força gundo V. Ex•. sem o aval e sem a cobertura do aparelho estatal.
e qut:, conseqUentemente, estariam passiveis de responsabilização c
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• tem os cami·
punição. Mas esse é um outro ângulo que é indefensável, o ponto de nhos da lei para procc:dcr <.lc:sta maneira; não atravi:s de um artifício
vista defendido pelo Lider da ARENA, de que não houve excessos, político, acionar o Congresso.
se houve t:xcessos o Governo não compactuou. Nós sabemos que
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Veja bem.
houve muita omissão dos Governos pós-64 c que se, por ação ou por
omissão, permitiram as violações terríveis aos direitos humanos, Ex', cu apenas trouxe o tcma a debate.
muitos dos quais levaram até a morte de prisioneiros políticos. Mas
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex• já tira condu·
como eu tenho aquela posição de construir o futuro com a reconcilia- sões.
ção nacional de todos os brasileiros, inclusive aqueles que estão fora
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permito V. Ex• um aparte'!
exilados, eu defendo a anistia ampla, geral e irrestrita e prefiro, portanto, um eclipse sobre os fatos lamentáveis do passado. Mas isso é
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (MDH- GOI- Ouço, com
outro tipo de argumentação. Quero, do qualquer forma, participar,
rrazcr. o Senador Pedro Simon.
com esta intervenção, do discurso de V. Ex•
O Sr. l'cdro Simon (MDB- RS) - V, Ex• trouxe a debaic
O Sr. Murilo Baduró (ARENA- MG)- Senador Henrique
tema
du muior importüncia. E cu dana a V. Ex• aspectos difcrcntt:s.
Santillo, V. E.x• me permitiria um aparte?
Primeiro, o ocorrido nu Câmara dos Deputados, independente do
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (M DB- GO)- Um minutinosso posicion:tmento, nós, do MDB, se c:ra oportuno ou não a
nho.
criaçüo da CP!, a verdade é que a Bancada do 1\1()8 decidiu crifl-la: a
Perfeito o aparto de V. Ex• Entiio, nós estaríamos diante da sev~:rdadt: é 4uc havia um acordo de cavalheiros através do qual, tru.di·
guinte contingtncia: seus Forcas Armadas, e todos o:; segmentos ci·
cionulmente, cabia~ Bancada do MDB duas dus cinco Comissões. E
vis, segundo a linguugcm oJiciul, que as acompanharam. estilo isen.:sse :1cordo foi rompido. Tradicionulmro:ntc, em qualquer parlamento
tas de rcsponsabilidnde c não pactuaram com os chamados excesdcmocr~tico do mundo, ;1 CPI ~ Mmu da Oposiçf10. Parece-me que o
sos ...
Gnverno não precisa investigar o próprio Governo, ainda mais num
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- E mais do que isso, ~istcma de bipartidarismo, cm que a Bancada do Governo tem tudo
reprimiram, se algum excesso houve.
para investigú-lo, nào precisa de CP!. No entanto, o Govt:rno rornO SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) - Reprimi- reu o acordo de cavalheiro e não deixou criar a CPI. Com rclaçrto ao
ljUc diss~ o Lidcr do Governo, de que a Revolução tem poder constiram algum excesso ...
tuinte, sro:ja lá o que houve em 1964,- seja 1:1 o qut: houve, repito,O Sr. Murilo Budaró (ARENA - MG) - Se algum excesso 11 verdade é que no ato institucion~! que: nfto tevt: nUnu:ro ela se instihouve.
tucionalizou: ela teve o prazo de 60 dias puru a cussuçr1o de manJatos:
ela teve o prazo de 120 dias pura que se pudesse expurgar funcioO SR. HENRIQUE SANT!LLO (M DB- GO)- ... se algum
núrios públicos; vt:ncido o prazo do <tto imtitucional, voltou a vigoexcesso houve, ...
rar a Constituiçfw de IY46, Em p!t:na vigéncia du Constituiçi10 <.lc
O Sr..José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'! llJ46, tivemos dciçl>~:s, inclusive, diretas pant os governos estaduais
de llJ65. Com o ,.\1.2 o llUC tivt:mos foi um golpe de estildo; ai niin :-.c
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (MDB- GO)- ... mais do
pode dizt:r que foi o Poder Comilituintt:. O que tivemos, IW verdade,
que nunca, agora, dcverium estur pro pugnando pelo julgamento dos
\.'0111 tl :\1-2, foi um lcgítilllll golpe de cstado, como com o ,\ 1-~.
que, possivelmente, tivr.:rcm cometido r.:xccsso cm nome do Estado,
quando c:-.lava cm vigor a r!cJlil Constituiçfto tk 1967, tiv.:nw~ um SC·
-~em (l aval do Est:uJo, sem a cobertura do Estado.
(!UnLlo golre dr.: .:stado.
O Sr. Marcus Freire (MDB- PE)- A conclusüo de V. b• é
Como "pacote de ahri!", nús tivemos um terceiro golrc de Estapcrfr.:ita, h:tseaLla na premissa <.lo J i der do Governo. :\~ura. ~..·onHJ s:t- do, Agnra, JizL"r que tJ povo que foi it rua cm l %4, dl'U aos humcn~

Ulr\HIO llO CO.'\C:JU:s~o :'\.,\CIO:\,\ L! Sl·çiwlll

,\1-5 c 0 "pi.icot~ de abril", poUcr con~tituintc,
usurpar algo que, absolutamente, n[w cxbtc. Mcslllll ll~ que dcfcrah:m que c.\istiu neste País urna revnluç~o. que esta
rcvoluçtw cxi~tiu cm 1'J(l4, volln a di1.cr, da se.: institudonalizou por
urn ato insti\Ucional que nf1o tinha número: era primeiro c único. Depois veio o número dois, c o número dois foi um golpe de c~tttdo.
Nfw se pode falar cm poder constituinte.

O Sr. i\lurilo Budaró (A lU::-.; A- ~IGJ- V. b• JÚ abanuunuu
c os silogismos, jú cstú nos slogans ..

qu~ fit.~.:ramo Al~2,

par~~.:c-me que~

a~ prcmi~~a~

O SR. HENI!IQUE SANTILLO (M DB- GO)- Agrudcço o
upurlc de V. Ex•

O SR. lllc:o.;RIQt:E SA:o.;TILLO IMDB- GO)- Veja hcm.
Os tortur;H.Jun:s que pus:""~ivclmcntc possam ter u~urpado de algum dirt.:ito, possam ter c.:omc..:tido cxct.:ssos, não o fizeram cm nome do EstaJn, porque.: n;to tiveram o aval nem a cobcrtur:.~ do btado. Entfto,
sentando-os no h;:tnco dos réus, nUa e~taremosjulgando os vencedores, mus apenas c.:riminosos que, cm nome do Estado, cometeram cx~.:cssm criminosos, ignominiosos, contra a vontade do Estado.

O Sr. Murilo Budaró (ARENA- MG)- Permite V. E.x• um
;1partc'!

O Sr. Jo>é Uns (ARENA- CE)- Nobre Scnudur Henrique
Santillo, V. E.x• me permite um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Se V. E.x'
permitir vou falar mais um minuto c Jogo cm seguida darei o arartc a
v. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Antes de
me introduzir pelo rol do segundo argumento, ouço com prazer o
ilustre Sonudor José Uns.

Esó puru não perder

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Nobre Senador Henrique
Santillo, V. Ex• desenvolve apenas um silogismo, cujas premissas
são totulmonte falhus. Segundo entendi V. Ex• não considoru u
tortura nüo é ato politico, mas defende, para ela a instituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, instrumento eminentemente politico, alé:m do mais altamente contestatário, nào às violações dos
direitos hum unos mas contestatóriu à própria Revolução. Não haviu
nenhum motivo para V. Ex• envolver, aqui as Forças Armadas
nesse episódio.

O Sr. Murilo Budaró (ARENA- I\IG)u oportunidade, Senador.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Vcjum o>
o seguinte: segundo a linguagem oficial, segundo o oficialismo,
fazer uma CP! não significa colocar no banco dos réus os vencedores. Segundo o oficialismo, não. Não significa. Fazer uma CP I, chamar para cá civis ou militares envolvidos em processos escabrosos de
torturas ou de violaçUo de qualquer outro direito humano, que nflo
cumpriram as ordens do Governo, então, sentan:m-sc diante de uma
CP! deste sobemno Congresso Nacional, nüo s~:ria botar no banco
<.Jos r~us os vcncl!dores. Poderia ser tudo, menos isso. Tentar julgar o
movimento de J I do murço de 1964 que, segundou linguugcm oflciul,
foi uma n:volução redentora capaz de constituir-se, cm si mesma. poder constituinte em nome da Nação c, portanto, fabricar leis e constituições.

Sr~.

O Sr. Murilo Budaró (ARENA - MG)- Permite V. Ex• um
armrtc'!
O SR. HENRIQUESANTILLO (MDB- GO)- Com prazer.
O Sr. Murilo Budaró (ARENA- MG)- V. Ex• c seus compu·
nhciros jú cstfLo substituindo os silogismos pelos "slogans".
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Eu ni10, nem
os meus companheiros. Meus companheiros partem de premissas
vcrd~1deiras.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- É verdade, o Senador disse
a verdade. Ê vcrdad~:: a redentoru diminuiu demais. Ê verdade, repito, c "slogan".
O Sr. Murilo Buduró (ARENA- I\IG)- O Senador Pedro Si·
mon incorrt: no mesmo erro de que me acusou o Senador Marcos

Freire, de ter usurpado o aparte. Mas, V. Ex•s. começaram a substituir os silogismos pelos "slogans", c é: um terreno difícil dc ch~:gar
mos a uma 1.'0nclusão, at~ porque, via de regra, eles estão carregados
de tal do~c Jc passionalismo, de tão intensa paixilo, que sobre eles dificilrncnte poderemos discutir. Agora, lique certo de uma coisa, para
lJUC se chegue ao objetivo que V. Ex• colima, com a sua bem engendr:lda arth:ulaçüo vernacular e vocabular, V. E.\• precisu de uma coisa fund:uncnt:ll c politica: é de ter a M;:lioria para pnllicar um ato
plllitil:·u; ~: cnlJuanto a Maioria for n:prcsent<Lntc, at~ prova cm contr[lriu, da vontuda da N<lçfw, como tal, a N<lçiw não permite este
pm~.:cdimento, c aí é que o silogismo é rigorosamente perfeito. Muito
obrig<ldll.
O SR. HENRIQUE SANTILLL· (M DB- GO)- Ex• o silo·
gismo é c;:Jrtcsiuno. E veja bem, cu uso us prcmissus aceitas por
V. Ex• porque se cu estivesse usundo aqui as premissas verdadeiras
de Pedro Simon ou de Marcos Freire, V. Er.• nàn <u:citari<l, pel:1s
premissas, rnas V. Ex• tem que aceitar porque si\o us premissas de

V. Ex•

O SR. HE:-./RIQUE SANTILLO (MDB- GO) -Não. Eu
não incluo us Forças Armadas nesse episódio. Pelo amor de Deus ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Além do muis. se o MDB
ou V. E.x• estivesse realmente interessado em analisar o problemu
dos direitos humanos, não teria o partido se negado, consciente o
lumontuvelmonto, u fazer do Conselho Nacional du Defesu dos Direi·
tos du Possou Humanu (Tumulto.) Podem estar interessados em cun·
tostar uma Revolução, que afinal de contas salvou o Puís. O problomu das torturus é do ordem policial. Através do Conselho do üofesa
dos Direitos Humanos, é que deveriam agir, mas nào por meios
políticos como V. Ex• pretende, de autêntico caráter contestatário.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Todas us tontutivas nesse
sentido forum inúteis, no passado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Mais uma
voz o nobre Senudor José Lins coloca palavras dele nos meus lábios.
Mus o que 50 há do fuzer.
O segundo argumento- o este urgumonto é mais complexo 50 volta inteiro para u declaração, como V. Ex• bom o disso, da
inoportunidade da instalução de uma CP!, agora, no m'omonto. Este
segundo argumento admite, denuncia, às vezes, a tortura, mas sc
bute pela inoportunidade de sua instulação por uma sério do moti·
vos. E o primeiro que já foi publicado pela lmprensu, inclusive. Vou
citar aqui os argumentos aduzidos pela Imprensa: primeiro, é do que
ossu CPI uniria us Forças Armadas numa tontutiva do proteção de
alguns de scus membros que pudessem ter cometido excessos.
Argumentos feitos por vários estudiosos do .assunto, vários par·
lumontares intorossudos no problemu da torturu, no problema du
violaçuo dos direitos humunos. O outro seria um urgumonto posado,
tambí:m, que estaria se servindo, às vezes, de obstáculo à abertura
políticu.
O Sr. Murcos F'rclre (MDB- PE)- Permite V. Ex• um a par·

te?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB- GO)- Pois nu o.
O Sr. Marcos Frolre (MDB- PE)- f: só paru dizer que mesmo que estivessem envolvidos e a CPI viesse a comprovar, evidentemente que isto nilo resolveria u rcstituiçào ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - O lim de
meu racioclnio seria justamente csse. Eu agradc~·o, mas \'. E."''
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•nt ou-se. E o terceiro, também muito importante, é o problema
a que V. Ex• se referiu. Estamos lutando por uma anistia,
I'DU odjetivar a anistia. E esta anistia, significa um desarmamenre:spíritos, uma reconciliação nacional e é um ato politico, nào é
"lél~<>. Ninguém está pedindo perdão. Quer que se passe uma
oac:ha no passado, e se começe tudo de novo ...
•ni::sti::~

~Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Mas não é isto que
Ex •quer, com a CPI?

~ Sll. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO}- Ex•, estou
en-<lo o tema a debate. V, Ex• pensa assim também?
~51'. Murilo

Badaró (ARENA- MG}- Nilo. V. Ex• quando
que quer passar uma borracha no passado, parece-me uma
tnLdic;ão com o tema central do seu discurso.
~SR.

HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Nilo. O
ac:cntral do meu discurso é discutir o tema.
~SI'. Murilo
lnJ :~mera ...

Badaró (ARENA- MG}- V. Ex• então fazen-

~ S.R. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO}- Nilo. Estou
utindo o tema. Acho que esse tema deve ser discutido aqui.
Ex .. tambi:m terá oportunidade de se manifestar sobre este tema.
~

J\11lln de 1979

~--~~-----------------------

Sr. Pedro Simon (MDB - RS} - Está nos chamando ao

ate: de um tema importante.
~SR. HENRIQUE SANTILLO
~apri(}rismos. Sem preconceitos.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Em torno
deste assunto é ótimo.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Depende.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Principalmente quando se fala cartesianamente sobre o sofrimento da pessoa
humana.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - E: ótimo para
V. Ex•, ótimo para os radicais, ótimo para os intolerantes, mas nào
para o País, que tem outras coisas mais sérias para discutirmos aqui.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Radicais?
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- O País exige de nós
atenção para outras coisas mais sérias e mais dramáticas.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Prorrogação de mandato
dos diretórios, extinção dos partidos políticos, voto distrital, tudo
isto é mais urgente.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Isto está tão
inserido na estratégia global do estado autoritário, quanto a
prorrogação dos mandatos das executivas, a prorrogação de
mandatos dos prefeitos e vereadores, a implantação do voto distri·
tal, a reformulação artificial dos partidos politicas, numa tentativa
de fazer cinco ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- A criação da SECON.

(MDB- GO)- Perfeito.

()o Sr, Murilo Badaró (ARENA - MG} - Porque estou enlcOid<> que V. Ex• está defendendo a criação de uma CPI...

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Vou trazer
um fato novo à Casa. A posse, digamos assim, do problema da
informática no Pais pelo SNI; o Estado dentro do Estado;
distituindo a CAPRE de suas funções, será tema de discurso que
farei no final desta semana.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- E: outro slogan. Não.
HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Até agora
d<ie:ndi, nào fiz defesa alguma. V. Ex• pode pegar as notas Nilo tem nenhuma importância isso. V. Ex• está falando uma frase
•ipâficas e acho que não vai encontrar, até agora, até o momcn· de efeito sem nenhuma adequação à realidade.
•d eiesa da criação de uma CPI.
SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO}- Isto tudo
r-<nho u impressão de que derrotei o argumento do Líder da está Oinserido
na estratégia global. E: lógico, na estratégia global do
EN~. E invocando Machado de Assis, nào se pode- ora, onde
estado autoritário. O estado autoritário nào tem uma estratégia
e ~ill - colocar, no banco dos réus, os vencedores. Então é
isolada, setorial, independente uma da outra. Sabemos que isto é
iiti:r que a tortura se transformou, neste Pais, em prática politica
uma estratégia global, feita em todos os setores da vida política do
, o uval dos vencedores. Eu nào creio! Para usar a linguagem ofi- País.
~SR.

()o

Líder da ARENA nào, ele crê. Porque afirmou pela lmpren-

lue isso seria colocar, no banco dos réus, os vencedores. Ora,
cj~ se viu, as batatas são dos vencedores, as cascas reservam-se
vc111ci dos.
~ Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - Senador Santillo,
,;it a·rne uma pequena intervenção?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Concederei,
Jis,o aparte com muito prazer ...
O Sr.Murilo Budaró (ARENA- MG)- Enquanto o Senador
co::s Freire convoca a atenção para o fato de que ó contrário a
C:PJ. para apurar violação dos direitos humanos- porque isso
o retorno ao passado, num momento em que se quer abrir uma
,ectiva pura o futuro - V. Ex• diz que, cm nenhum momento
u<liscurso, defendeu esta tese.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Gostaria, se
V. Ex• me permitir, de dizer o seguinte- vou usar a linguagem
oficial. Esse argumento de que as Forças Armadas se uniriam na
defesa de alguns de seus membros - segundo a linguagem oficial é um absurdo; é um absurdo, porque seria admitir que às Forças
Armadas, como instituição, estariam acobertando isso. E eu não
acredito, Excelência. Que fique isso bem claro. E: um absurdo.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Levo a palavra de
V. Ex• ao pé da letra.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Ainda nào!

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Segundo a
linguagem oficial, a constituição de uma CPI pura investigar o
direito da pessoa humana nào uniria as Forças Armadas para
acobertar aqueles que possivelmente tivessem cometido excessos
criminosos em seu nome.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Ainda não? Certa·
1wlr4 em seguida I

O Sr. Murllo Badoró (ARENA - MG) - Permite V. Ex• um
pequeno aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - V. Ex•,
dê tempo.
O:!Sr. ~urllo Badaró (ARENA- MG)- Então, estamos aqui,
01. i11zendo um mero exercício de especulação.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Pois não,
Excelência, acho que agora i: compatlvel.

J1 ~;-liC

O Sr. Murllo Oadaró (MDB - MG) - Senador Suntil\o,
V. Ex•, que fala tanto cm estado autoritário, sabe que o Purtido de
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V, Ex• nilo compareceu ao Plenário quando da votuçilo dü Emenda
Constitucional que revogou c baniu o AI-S da vida institucional do
País.
O SR. HENRIQUESANTILLO (MDB-GO)- Solisticou.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Reciclou. Agora, o nome ó
salvaguarda.
O Sr. Muriln Duduró (ARENA - MG) - Na opinii10 de
V. Ex• Então, V, Ex• que fala tanto cm estado autorit:írio, cstú
nostúlgico p!.!lo SI.!U desaparecimento, porque V. Ex•s p!.!rdcram o
mote, perderam a motivaçào. Entilo, estilo ils apalpadelas,
procurando uma tábua de salvuçào, sem tema capaz de d!.!spcnar na
opiniào pública maior atcnçilo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- V. Ex• me
desculpe. Eu esqueci. Eu falei estado autoritário, Exccl~ncia'! N~to: o
estado~ dcmocr(ltico, pois esta é a linguagem aliciai. Ent~o. é c.:stado
dcmocr(ltico. Ent~o. vamos refazer o raciocínio.

l'crça-rt'iru

I~

O SR. IIENRIQUE SANTILLO(MDB - GOi- Pois não.
O Sr. :\lurcos Frcirc(MDB- PE)- Eu desejava ditcr yuc este
trabalho penoso t: prolongado do Ministro da Justiçu, dizendo que
cstú trabalhando sobre o projeto da anistia, é mau indício, porque se
a anistia fosse boa mesmo, aquela que a Nação quer- umpla, geral
c irrcstrita- dispensava maiores estudos a respeito.
O SR. HENRIQUE SA:'>TILLO(MDB- GO)- Este ó o nos·
pt:nsamcnto. 1\ lingu:.~gem olíci:.tl não é esta: c nós est:.tmos partin·
Llo Ua prt:missa oncial: é a linguagem calcada, fundamentada toda ela
11:1 linguagem oficial, quc.:r atn1vés do Lidcr da ARENA,qucr atruvés
Llus porta · votes autori1ados.
~o

O Sr. Humherto l.uccnu (M DB - PB) - Permite V.Ex• um
:1partc'.1
O SR.IIE:'>RIQt:E SA:'>TILL(M DB- GOi- Ouço o nobre
Scnador llumhcrttl Luccna.

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Nobre Senador Henri·
qui.! Santillo, gostaria de voltar um pouco utrás no discurso de
V. Ex•. para referir-me ao aparte do nobre Senador Josó Lins, quan·
do S. Ex• convocou o MDB para participar do Conselho de Defesa
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GOi- Se se come· dos Direitos da Pessoa Humana. Neste particular, desejo d:.tr a
teu algum e.l(ccsso cm nome do estado democrütico, sl.!gundo a lin- V. E.x• c il Casa um depoimento: é que fui Líder do MDB, na C:íma·
guagemolici:d, nfto se fez corn a cobertura c o aval do estado dcmo- ra, nos idos de 1970, quando era Ministro da Justiça o Professor AI·
crútico c de suas Forças Armadas, porque, annal de contas. elas con- frcdo Buzaid. Compareci a várias reuniões daquele órgão, cm comdenam isso, n~to pactuam com isso: nfto pactuam. Entfto, constituir panhia do Lider do MDB no Senado, à época o Senador Aurólio
um:.t CPI no estado dcmocrúticn, constituir uma CPI que investigut: Viana. Tivemos vários e ardorosos debates com os demais membros
os t..lircitos humanos no estado dcmocrútico. não serviri:.t p;tru unir a~ daquele Conselho e alguns incidentes sérios com o próprio Ministro
Forças Arm;1das contra a democracia.
da Justiça, no encaminhamento dos casos que ali eram objeto de
H!I uma abertura politica ~m todos os setores da vida nacional. aprcciaçào. Devo acrescentar a V. Ex• que, como Lideres da Oposi·
Todos:! o que se vi: é abertura, abertura, ubcrtura ...
çào nas duas Casas do Congresso Nacional, apresentamos várias de·
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Cuidado que cstú nas notas núncias formais, de violações de direitos humanos, inclusive de torturas praticadas em presos políticos, como o fez também, várias vetaquigrúncas, é bom dizer que" a linguagem oncial.
zes, o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem,
O SR. HENRIQUE SANTILLO(M DB- GOi- E a lingua· distribuídas essas denúncias autuadas cm processos, os relatores, de
um modo geral escolhidos a dedo pelo Sr. Ministro da Justiça, sem·
gem olíchtl.
pre simpáticos ao Governo, limitaram-se a pareceres os mais simpló·
O Sr. Pedro Simon(M DB - RS) - E para licar rcgistr:tdo na rios possíveis. Lembro-me de um deles, do qual pedi vista, que ~lega·
taquigralia.
va o seguinte: "a denúncia é contra elementos do DOPS do Distrito
O SR. HENRIQUE SANTILLO(MDB- GO)- Hit a husca Federal; converti o processo em diligéncia; o DOPS negou a acusa·
do vcrdaddro, do substantivo ~stado democrático, que não é estáti- çiio; portanto. peço o arquivamento do processo". Eu, como Líder
co,é dinúmico;Tcm lançcs de movimento uniformemente ;.1cclerado, c da Oposiçào, pedi vista e omiti um voto om separado de cerca de seis
este estado democrático, segundo a linguagem aliciai, nfto p;.1ctua laudas, na sessão seguinte, que teve apenas, como sempre tiveram os
com a tortura, porque ela é criminosa, ela se constitui num crime he· nossos pontos de vista naquelas reuniões, o apoio do Lidcr do MDB
diondo: ela se realiza, às vezes, em nome de um estado dc.:mocrútico no Senado Federal e do Presidente da Ordem dos Advogados do
que nào a aceita, que a abomina c a repudia c, portanto, tratcr os Brasil, e do Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Os de·
torturadores criminosos, que atentam contra o estado dcmocrútico, mais membros, na sua totalidade, eram favoráveis ao pensamento
oncial. Entilo, a minha conclusào é a seguinte: enquanto esse órgão
ii execraçào pública, seria trabalhar pela democracia, e lutar por ela.
E lógico, nf10 sei como, segundo a linguagem olicial, isto é obs- nào for profundamente reformulado na sua estrutura, enquanto a lctaculizar :.1 abertura politic;.1, quando queremos que se punam os cri- gislaçào nào for revista, nos termos dos projetas de minha autoria.
do Senador Nelson Carneiro e de V. Ex•, esse Conselho continuar:í
minosos, todos os criminosos, inclusive os torturadores.
E hú o problema dn anistia, que é muito sério: o Governo quer a ser um órgão inteiramente inócuo.
co;1ccdt:r uma anistia, segundo a linguagem oficial. Vai concedt:r
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'?
uma anistia.O Ministro da Justiça, politico, sempre tt:m dito, jú
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Eu estava,
vúrias vezes, que "cstú trabalhando intensamente num projeto de
nobre
Senador Humberto Lucena, aguardando esse depoimento im·
anistia.
Ninguém é contra a anistia, todo mundo é a favor da anistia. postantissimo de V. Ex• que jit foi membro efetivo do Conselho de
Esperem, esperem um pouquinho,nf10 se avexem: nós precis:m1os es· Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, quando as sessões nào eram
perar um pouco, mas a unistia vai: nós vamos mandar a anistia: nós sigilosas c, ainda assim, tratava-se do problema oticialmcnte. E,
como o Estudo cru o principul a se situar no b:.mco dos réus, evi·
vamos enviar a anistia".
E a anistia nrw vem, Crt:io mesmo que se o Govt:rno jú tivesse dcntcmentc que seria sempre absolvido, Mas a linguagem aliciai não
cnvim.lo :1 este Congresso Nm:ional um projeto de anistia que a socic- é essa: a linguagem oficial diz o seguinte: "O Estado é democrático.
daLic exige cu nfto cstari.t, lhes roubando 35 minutos de suas vidas, Estamos caminhundo celeremente para uma democracia. O Eslado é
Ucmocrútico. O Estado nào encumpa, nào avaliza u tortura".
importantíssimas para a Nação, nesta tarde.
Portanto, a decisão da ARENA, Partido qut:, agora, se diz no
O Sr. ~lurilolladaró (AlUNAter ironi;t com coisa tf10 s~ria.
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qut: ;1 rigor nào pr~:cisaríamos nem de um Conselho de Defesa dos
Direitos Humanos, desde que o Poder Judiciúrio, na plenitulie da>
suas prerrogativas, passar a fazer a aplicuçào da lei c resolver todos
OSR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Da4ui a ins· os casos que lhe forem submetidos. Ora, exawmente no momento
tantcs, Excelência, com o maior prazer.
em que há essa total abertura política; exatamentc no momento cm
Não tem explicação, porque ou se admite que a ditadura pcrsis· que se rcsthui à Magistratura os seus prcdicamentos, us suas g~tran
te e que, portanto, tentar contra ela é o mesmo que cutucar com vara tias: no momento em que se abre a oportunidade de uma conciliação
curta um vespeiro, ou se admite que a tortura nào pode ser investiga· nacional, inclusive com a anistia a que se referiu o Senador Marcos
da, mesmo num Estado democrático e, portanto, a ARENA eswria Freire, pretender- V. Ex• ainda não o fez- mas pretender, como
compactuando-se com ela. Acho que nào se pode fugir disso. O posi· ji1 se propôs na Câmara, constituir uma Comissão Parlamentar de
cionamento do Partido no Governo, para usar, mais uma vez, a 1in· Inquérito para agitar ainda mai~ a opinião pública nacio~al, c?~ a
guagem ancial, não pode fugir disso: ou o Estado nào i: dcmocráti· ver i licaçào desses casos csporâd!COS, parece-me que não e politicaco, e, portanto- raciocínio do ilustre companheiro de Bancada- a mente acertado. Portanto julgo conveniente, neste momento, que
constituição de uma CPI é inoportuna, altamente inoportuna, ou, todos nós reunamos as nossas opiniões e, sobretudo, acertemos o
então, segundo a lingUagem oncial, o Estado é democrático c, por· nosso pensamento no sentido de evitar esses extremos que poSsam
tanto, a ARENA estaria compactuando com a ignomínia da tortura. prejudicar a abertura P?litica e consolidar a i':'plantução do rcgi':'c
Estou colocando apenas um raciocínio, Ex•. Concedo o aparte a democrático. Os prejudicados poderão fazer d!fetamente ao Jud1c1á·
V. Ex•
rio a sua representação, para a apuração desses t!xcessos que V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Hcn· condena.
rique Santillo, até o presente momento, ouvi cm silêncio o discurso
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Esta é a
de V. Ex• c, sob certos aspectos, lembrou-me, e eu não queria adjeti· linguagem ancial a que já me referi. Na verdade, não se disse nada
vá-lo de uma maneira pejorativa, uma pálida imitação do discurso de novo. (: linguagem oficial: o Estado é democrático, as torturas
de Antônio, perante o corpo de César. V. Ex• ora acusa, V. EX' ora existiram, mas ... "bobaginha", bobagem, por que se preocupar com
passa a mão suave, tentando dissimular ataques violentos contra ...
torturados c torturadores'/ E o Governo não deu o seu aval, não deu
cobertura
aos torturadores ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Ora, Ex•,
Na verdade, Sr. Presidente, cabe responder a isto: a ARENA dá
não tenho os dons oratórios de Antônio, diante do corpo de César.
o seu aval aos torturadores?
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Até porque, não temos il
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
nossa frente o corpo de César.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Ainda não.
nobre Líder Paulo Brossard.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - ... o Governo. Ora,
O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCUR·
sabe V. Ex• que os Governos, desde 1964, têm, através da sua r,gura
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
mais exponencial, o Presidente da República, oposto tenaz resisti:n·
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
cia a qualquer ato isolado, esporádico de tortuta ou de violência. Re·
corda-me que ainda o eminente Presidente Castcllo Branco, cuja me·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
mória todos nós pranteamos, tomou medidas enérgicas e pessoais, nobre Senador Murilo Badaró.
inclusive de fiscalização contra acusações de tortura que chegaram,
O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURentão, ao conhecimento de Sua Excelência.
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Creio que idênticas providências foram adotadas pelos outros
governos revolucionârios, sobretudo do Marechal Costa e Silva, do
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência informa
Presidente Ernesto Geisel que, inclusive, chegou ao extremo de
aos Senadores Paulo Brossard c Murilo Badaró que, dentro do me·
destituir o comandante de um Exército.
nor prazo que for possível, a Taquigrafia encaminharã as notas
O Sr. Aloysio Chuves(ARENA- PA)- Nobre Senador Henri·
que Santillo, conl.!ede-me V. Ex• um aparte?

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Fato muito signincativo.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Concordo com
V. Ex•. V. Ex• hã de verificar que o Superior Tribunal Militar, atra·
vós das suas figuras mais ilustres c eminentes ...

tuquigráficas para o necessário conhecimento do original do
discurso.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Muito obrigado a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Permite-me nobre Senador Maura Benevides.
V. Ex• um ligeiro contra-aparte? (Assentimento do aparteunte.)
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE. Pronuncia o se·
Nilo sei do motivo por que V. Ex• omitiu o nome do ex-Presidente
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Médici na sua relação de Presidentes.
Tilo logo tornaram-se conhecidos os novos níveis do salário mí·
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• pode incluí-lo nimo. em suas respectivas regiões, as classes operàrias extc:rnaram in·
nesse rol, com a minha inteira aprovação. Mas, o Superior Tribunal satisfação diante do percentual de aumento, que se situou muito
Militar, pelas suas figuras mais ilustres, mais eminentes, tambóm, aquém daquilo que é considerado indispensável para assegurar a so·
tem condenado e, mais do que isso, tem mandado apurar casos brevivência lio trabalhador e sua família.
esporádicos de violência que chegaram ao conhecimento daquela
O Gqvcrno, por seu turno, preocupado com os índices innucio·
corte de justiça. Enfim, eu diria, talvez, me aproximando do pensa· nários, nilo se encorajou a oferecer majoraçilo mais significativa,
menta de V. Ex•. que a tortura nu área politica, como na área poli· nem anunciou diretrizes atualizadas e humanas que concorressem
cial, no Brasil ou no exterior, pode ter eventualmente ocorrido. E. se para redirecionar a sua politica salarial.
Nu fase que antecedeu o I• de Maio, o Ministro Murilo Mucê·
isso foi uma ocorrt:ncia eventual, tanto que ndu V. Ex• não inclui a
responsabilidade das Forças Armadas,- já deixou isso bem claro- do, cm sucessivas entrevistas à telcvisilo, mencionou o propósito de
é óbvio que não precisamos chegar no extremo de constituir uma sua Pasta de alterar os critérios de reajustamento então predominan·
Comisscro Parlamentar de Inquérito, pura investigar esses casos tcs, suscitando expcctutivu favodvcl no seio da opiniUo pública naisolados. J(l se disse na Imprensa c, creio que, também, o Senado, cio nu!.
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Lamentavelmente, por~m. o aumento se fundamentou cm fórmulus tradir.:ionai~. sem m:nhuma inovaçào que rcprc~enta:-isc desejo
do Governo de acol hcr reivindicações dos assa\ari~Jdos.
Nem mc~mo ~ redução do número de Regiões cm que se subdividt: o Pais foi alcançada, ampliando-se o sentimento d~: frustraçüo
de milhões de brasileiros.
Ressalte-se que, nos últimos 20 anos, just:.ts aspirações dos trabalhadores foram atendidas, como o salúrio-familia c o IJ> mi:s, ali·
vianda o pc~o das responsabilidades entre o~ que auferem remuneração insuliciente para a condigna manutenção de sua respectiva família.
Ao insituir o au:n1io-moradia, busca o presente projeto que agora submeten.:i à consideração da Casa, oferecer mais um benefício a
todas as catc:gorias prolissionaís, cujos integrantes percebam até
cinco salários mínimos regionais.
A proposiçJo, Sr. Presidente, acha-se vazada nos seguintes termos:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Institui o uuxíliowmoradia para empregados que percew
bam, mensalmente, rcmuncraciio inferior a cinco salário.., millimos re~ionuis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Aos empregados que percebam, mensalmente, remuneração que não ultrapasse o valor correspondente a cinco salários
mínimos regionais serú atribuído, cm cada mês, o aux[/in-moradia.
arbitrado em 20% do salário mínimo estabclt:cido para a respectiva
região.
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor u I' de janeiro de I98U, revoga·
das as disposições em contrário.- Mauro Bem!"' ides.
A justificação é a seguinte:
Os níveis de salário mínimo cstabelt:cidos no País longe estão de
representar uma remuneração que possibilite a condigna ~obrcvivên
eiu do trabalhador c sua família.
A cada I 9 de maio, quando o~ novos nívds são :"ixados, os
assalariadm deixam-se dominar por um sentimento de frustração,
;;.o rcconhc:ccrcm que a mujora~ào concedida não çorre~pondc aos
justos anseios do operariado nacional.
Os encargos concernentes à moradia pesam, acentuadamente,
no orçamento de cada familia, levando-a a restringir outras despesas
essenciais, numa angustiante tentativa de compatibilizar exigências
básicas com aquilo que i:, de fato. auferido no final de cada mi:s.
Ao longo do tempo, têm sido instituídos beneficias puru todas
as categorias profissionais, como o salário-família c o 139 mês, com
o que se busca aliviar as dificuldades vividas pela massa operária brasileira.
O auxilio-moradia insere-se, pois, como medida igualmente
humana c oportuna, capaz de concorrer pura a estabilidade social,
que a todos deve preocupar.
Ao indicar o ano de 1980 para o inicio da vigência do novo
Diploma, pretende-se oferecer às empresas oportunidade de
enquadrar, em sua programaç~o financeira para aquele exercício, o
ônus decorrente do encargo previsto nesta proposição.
Pelo alcance de que se reveste o presente projeto, é de esperar
que venha o mesmo a ser acolhido pelas duas Casas do Congresso,
ensejando o seu encaminhamento à sanção presidencial.
Peço a V. Ex•, Sr. Presidente, que. nos termos regimcntuis, n~1
scss~o de umauh~ mande fazer a leitura do projeto agora submetido
à consideração do Congresso Nacional. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u palavra ao
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. I.OUIUVAL BAPTISTA (ARENA- SE. l'ronundu o
seguinte discurso.)- Sr. Presidem te, Srs. Senadores:
Mais quatro agi:ndas do Bunco do Brasil scrno instaludas na
Américu Latina: Silo Josê, nu Costa Rica; Guutemal~1: Tegucigalpa,

cm Honduras c Manágua, na Nicarágua. Está aprovada, também, a
criaçilo de uma agência em El Salvador, cuja instalação está suspen·
~a face à instabilidade politica na área.
Essas cinco novas agências na Amêrica Central têm especial
significado cm decorrência do fato de aqueles cinco países formarem
uma união ulfandcgúriu e de que, no próximo ano, se transformarão
numa comunidade sócio-econôrnica onde poucos bancos estrangeiros atuam.
A decisão foi tomada em reunião da atual diretoria do Banco
do Brasil, realizada no fim do mi:s passado, quando se procedeu, ain·
du, a uma revisão do plano de expansão do estabelecimento no Extc·
rior, ficando decidida a criação de mais 14 dependências u serem ins·
taludas cm Copenhague, Luxemburgo, Mcndonza, Oslo, Porto San
Juan, San Salvador, Zurique, Atlanta, Dallas, Fort Worth, Hous·
ton, Port of Spain, Miami c Victóriu. Ficou deliberado, também. a
realização de estudos sobre viabilidade de instalação de dcpcndi:n·
cius nas cidades de Dukar, no Senegal: Luanda, na República dos
Camarões: Kingshasa, no Zaire, Librcvillc, no Gabão: Lomi:, no To·
go c Nauakschot, na Mauritânia.
Verifica-se, mais uma vez, a dinâmica com que o Banco do Bra·
sil vem atuando no Exterior, tornando-se, a cada dia, instrurncntv
mais importante para a expansão comercial do Brasil em todo u
mundo. Decisões corno essas a que me refiro são de suma importân~
cia num instante em que a necessidade de expandir nossas exporta~
çõcs é mais urgente do que nunca, a fim de que superemos as dificul·
dudcs do momento e asseguremos condições p~ra a manutenção do
dcscn_volvimento nacional..
E por demais evidente o significado da instalação de todas essa;
agências. Desejo, no entanto, destacar de forma especial as dcpcn·
dêncius que serão instaladas cm seis países africanos- Senegal, Ro·
pública dos Camarões, Zaire, Gabão, Togo c Mauritãnia, na confir·
mação c dinamização da politica udotada no Governo Gciscl com rc·
luçào à África. t de se notar que, a despeito do crescimento do
comêrcio brasileiro com os países africanos, nossas possibilidades n~
ltrca continuam na dependência da solução de problemas diversos.
que dificultam o estreitamento econõmico entre Brasil e África. /·.
simpk:s presença dessas agências naqueles seis países terá importân·
ciu exccpdonul, pois implicará na solução de dificuldados q~c tem
impedido a expansão comercial naquele Continente. Mais significa ti·
vo se tornará a instalação dessas agências se tivermos cm conta que
o saldo comercial com a ;\[rica nos têm sido desfayorável, apesar
das vastas possibilidades que ali temos.
Registrando decisões que confirmam o esforço desenvolvido pe·
lo Banco do Brasil no Exterior, congratulo-me com a nova dircçãu
do estabelecimento, tendo à frente o Dr. Oswaldo Colin, pela conti·
nuidadc que dá ao programa de expansão do Banco do Brasil no Ex·
tcrior, do que nos advirão beneficias crescentes, multiplicando-se u
contribuição do Banco para a ampliação das relações comerciais do
Brasil com todo o mundo, tão indispensável uo prosseguimento do
desenvolvimento brasileiro, a despeito das dificuldades surgidas dcs·
de a crise do petróleo. Mostra o Banco do Brasil, mais uma vez, ncxi·
bilidadc e extraordinária capacidade de açào, cada dia instrumento
mais poderoso de nossa presença comercial no Exterior. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo u palavra ao
nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Intimamente ligado i1 Cidade de Olinda, onde passei parte de
minha infúnciu c mocidade, ali morando há tantos anos em casa
construída por meu pai, acompanhei de perto as vicissitudes do Município, nessas últim;.cs Uécudas.
Dai por lJLIC, nas Uu~1s lcgisl~lluras ;.anteriores. primeiro corno De~
pulado Federal, depois como Scr.ador da República, tenho us"do a
trihuna parhum:ntar para, :ao ludo do trato dos vflrios aspectm da

realidade hrasilcira, cnfocar problemas que poderiam r•1rcccr de na~
tu reza cstritumcntc local, nws que, sendo de Olinda, antiga Nova
Lusitania fundad;1 cm 1537 pur Duarte Coelho Pert:iw, tem alcance
nadon~il e ~1té universal, desde que foi clu a grande mutri'l, nesta p<tr·
tc do mundo ocidcntal, da Arnéricn portuguesa.
Jii tenho denunciado, inúmeras vezes, que seus monumentos c
pompa do seu passado glorioso encontram-se ameaçados, condcnadu
Olinda cm sua própria estrutura física, pelo desencadeamento da
fúriu incontroh1da de uma natureza, por vezes irascível. E que só a
disposiçi1o do Governo federal cm socorri:·! a, com maciça ajuda li·
nanccim c técnica, podcrú minimizar sua desdita. Isso há muito vc·
nho reclamando, seja cm relação ao disciplinamcnto c regularização do
Rio lkbcribc- cujas enchentes c poluições tantos males nos ti:m causa·
do- seja cm relação ao deslizamento dos morros- ameaçando os nos·
sos mais valiosos monumentos - seja cm relação ao avanço do marindômito, malgrado obras por tantos olindcnses há tanto defendidas, c
que vem sendo realizadas, com lamentáveis intermitências no tempo e
por vezes danosas inobservâncias a especificações técnicas imprescindí·
veis à melhor defesa de nosso litoral.
Não raro, os porta-vozes oficiais alegavam insuficiência de rc·
cursos financeiros, tendo sido inúteis as tentativas que fiz, no inicio
de minha vida parlamentar, no sentido de destinar verbas federais,
no orçamento da União, para as grandes obras de que Olinda ncccs·
sitava.
É com o crédito da luta incessante cm favor de minha terra, c de

critico ferrenho ao descaso governamental relativamente ao atendi·
menta de tantos reclamos passíveis de solução, que venho, hoje,
congratular-me com a atuação do dirctor do Instituto do Património
Histórico c Artístico Nacional, Professor Aloísio Magalhães, csco·
!h ido para ti10 importante função pelo atual Governo da República.
Só mesmo um homem com a sua sensibilidade de artista, c profundo
conhecedor dos nossos valores, é que, cm tão pouco tempo de gestão,
lavraria um tento que diz respeito, tão de perto, às nossas próprias raizes
culturais.
Com efeito, noticia o "Jornal do Brasil" que a área de Olinda,
tombada pelo Património Histórico, foi aumentada cm cinco vezes,
por determinação do Ministro da Educação, Eduardo Portela, objc·
tivando a preservação das vizinhanças do núcleo histórico para cvi·
ta r que o crescimento da cidade e do Recife afetc suas características
arquitctónicas. E mais: quanto ao problema do escorregamento dos
morros de Olinda, o diretor do IPHNAN, Aloísio Magalhães, usan·
do como exemplo Ouro Preto que enfrenta o mesmo tipo de fcnómc·
no, pretende chamar a atenção das autoridades c da UNESCO para
que sejam tomadas medidas antes de qualquer acidente. Nesse senti·
do, anuncia que criarú, ainda neste semestre, grupo especial para cui~
dar da restauração c preservação de Olinda.
Desta mesma tribuna, há mais de 3 anos, dizíamos que "em cimu
de seus morros estão nossos templos sagrados. O Convento do Car·
mo. O Mosteiro de São Bento, onde, juntamente com os de São Pau·
lo, nasceram os primeiros cursos jurídicos do Brasil. O primeiro con·
vento San franciscano de nosso Pais. O antigo Colégio dos Jesuítas,
cm que pontificou o Bispo Azeredo Coutinho c ensinou retórica o
extraordinário Padre Vieira. A Misericórdia, que nos h:va, ladeira
abaixo, às Igrejas do Amparo, de São João c de Nossa Senhora do
Rosário.
Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e mais todo o conj un·
to arquitctônico que lembram épocas c falam de feitos históricos,
pode vir abaixo pela ação do tempo c a incúria dos homens.
E que deslizam os morros de Olinda. Se i: lento c paulativo o fc·
númcno. é preciso cstancá·lo urgentemente, pois se desconhece há
i.JUantos unos se processa c tudo em seu tempo, nunca se sabendo
quando ele se darll. Muito já tenho bradado, pelos meios de que dis·
ponho. Mui tos outros também já o têm feito. Técnicos, políticos, ar·
tistas.
fia cerca de 20 anos o ITEP- Instituto Tecnológico de Per·
nambuco, no X Congresso Brasileiro de Geologia, rculiwdo no Rio de

.bncirn, cm 1~57, Lh:fendia, pela palavra 1..h1 Engenheiro :\n~do .Jm,ê
Cost:1, :1 ncl'cssidadc dc se realizar um amplo cn~.:ontro de especialistas no
:1ssuntn para M: enfrentar o problcnw. Falou crn vi"10.
E, dcpüi!l de transcrevermos lancinante bnu.io que do claustro
religioso falia o bcncditino Dom Hildebrando de Melo, apclavu,
uma ve/ mais, para que o Governo federal agisse, o quanto untes,
mobilizando técnicos nacionais c estmngeiros para sulvar Olinda,
suas colinas c seus monumentos- o que representa, repita-se, toda
sua arte, sua história, sua tradição secular.
Os anos todos que tenho falado, cm minha vida pública, sobre a
matéria, parece que só agora começam a encontrar eco nas altas instúncias federais. E quem me responde é uma voz que julgo também
de Olinda, alguém andarilho das suas ladeiras e conhecedor da inti·
midadc de seus sobradõcs. Que terá visto, por certo- c mais do que
isso, se angustiado- as rachaduras crescentes de sacristias barrocas
c conventos antigUíssimos. Que vem sentindo, talvez, o perigo imi·
ncntc das águas que se inliltram pelo solo a dentro, removendo as ar·
gilas que subjazem sob os morros. E já antcvé- quem sabe?- as
ruinas de um património que, agora como dirctor do IPHAN. não
tem como descurar. Por tudo isso, encho-me de esperanças de que
Aloisio Magalhães não admitirá de forma alguma, que seja sob sua ges·
tão que vc::nha a se dar "a grande desolação que está para acontecer", se·
gundo advertência grave já feita por Dom Hildebrando de Melo, esma·
gando, inclusive, um acervo enorme de tesouro sacro setecentista.
Pragmático, Aloísio Magalhães, diagnostica que "como não
houve um acidente como cm Ouro Preto, o problema em Olinda se
alonga e parece nunca poder ser resolvido". E lembra que "em Ouro
Preto, depois de um acidente grave, em um mésjá se conseguiu equacionar c conter o problema". Por entender que "acidente é cataliza·
dor de açào", pretende aproveitar o exemplo da cidade mineira c
chamar a atenção das autoridades c da UNESCO para Olinda, "on·
de desde a década de 50 se sabe da ocorrência de deslizamentos,
111as, até hoje, não houve uma solução".
Os que constantemente levantaram alto suas vozes, em torno do
assunto, e não encontravam ressonância maior junto aos sctorcs res·
ponsâvcis, sentc::m-se, de repente, como que recompensados, na longa
trajctória de indiferença que palmilharam. Já há alguém- que pare·
ce ter, quando nada, acesso junto ao poder decisório deste País nos estimulando, na vellia luta em favor de Olinda, ao declarar que o
problema de recursos para execução das obras de que necessitamos
nl10 é o mais grave, pois .. vamos buscli-los onde estiverem", partindo
"sempre do princípio de que se deve equacionar o problema, ter um
projeto claro com compcténcia c determinação".
Senador de Pernambuco, hoje, Deputado Federal, ontem, rena·
vo todos os apelos anteriormente feitos pela antiga Capital do meu
Estado, vem cm Aloísio Magalhães um defensor dos seus anseios
dentro da própria grei governista. E que a União- tão poderosa na
centralização político-administrativa que sufocou a Federação brasi·
!eira, inclusive esvaziando financeiramente os nossos municípios c enfru·
quecendo, como conseqUência, suas próprias autonomias - venho, de
l'ato, resolver nossos mais graves problemas.
Que se conclua, com eficiência, as obras de defesa de suas
prai:.1s, contra o avanço do mar. Que sc c:o>ccutcm, de fato, todos os
projetas relativos ao rio Bcberibc- rctificando·o, dcsobstrutindo·o,
bcncliciando·o, alargando-o, dcspoluindo·O, construindo os lagos,
cunais c burragens previstas. Que se enfrente, de uma vez por todas, a
qucstf10 do deslizamento de seus morros. Que se recupere, concomi·
tuntcmente, os seus belos c significativos monumentos c:: suaS incsti·
múvcis obrus de arte barroca.
Os Governos se sucedem e não resolvem os muis imcdiutm
problemus do povo, cm suas árduus condiçõt:s de sobrcviênciu mal pago, mal alimento.1do, mal instruídl), mui vestido, mal assistido
(!111 todos os sentidos. Têm-se mostrado, não raro, seduzidos por c:cr·
tas obras materiais- embora nem sempre us mais conscntúneus com
os interesses gemis. Pois bem, tambCm nesse; campo de empreendi·
mcntos c rc:dizações concretus, de pcdra c cal, I
'· ~ um
1
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No Congresso Nacional, hú 9 anos, tcnho sido porta· voz desse
desafio -c continuo esperando que ele seja aceito c cnfrcntudn, cm
seu todo, pelo Governo federal. Mais do que cu ou quem quer que

seja, é o que espera a própria Olinda c Pernambuco inteiro- que
tanto jú deram ao Brasil de ontem c de hoje, cm busca de um amanhrt
diferente, cm que haja, dc fato, "o dcst.:nvolvimcnto do homem todo

c de todos os homens". (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCitl O DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE A REVIStiO DO ORADOR,
SERtÍ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que
tratur, vou encerrar a sessão, designado para a sessão ordinaria de
amanhii, dia 15, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votaçcw, cm turno único, do Requerimento n' 128,de 1979, do
Senador Humberto Lucena, solicitando a retirada do Projeto de Lei
do Senado n• 73, de 1979-Complementar, de sua autoria, que acrescenta parúgrafo ao art.l• da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de
1970 (Lei das Inelegibilidades).
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-4Votação, cm turno único, do Requerimento n' 136, de 1979, do
Senador Orcstc:s Quércia, solicitundo o dc:sarquivumcnto do Projeto
de Lei do Senado n• 193, de 1975, de sua autoria, que altera a rc·
dação do art. 73, capur. Consolidação das Leis do Trabalho.

-5Discussfto. cm turno único, do Projc:to de Lei da Câmara nY 21,
de 1977 (n' 880/75, na Casa de origem), que dispõe sobre o comércio
de armas de fogo, e dá outras providéncias, tendo
PARECERES, sob n•s. 79, 80 e 81, de 1979, das Comissões:
- de Segurança Nacional, favorável;
-de Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do
Senador Vasconcelos Torres; e
- de Finanças, contrário.

-6Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmara n• 16,
de 197S (n' 123(71, na Casa de origem). que inclui no Plano Nacional
de Viaçuo, catalogada como BR-158, a Rodovia Vai de Serralvorú-Fucbinal do Soturno-Dona Francisca, tendo
PARECERES, sob nos. 136 a 138. de 1979, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalid<.~dc e juridicidadc, com votoo vencido do Senador Otto Lehmann:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrário: c
- de Finanças, f~1vorávd.

-2-

-7-

Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n' 130, de 1979, do
Senador Lourivul Baptista, solicitando a transcriçuo, nos Anais do
Senado Federal, das Ordens do Dia baixadas pelos Ministros de Estado do Exército, Marinha e Aeronáutica, por ocasiiio do trigésimo
quarto anivers~rio do Dia da Vitória.

Discussuo, em turno único, do Projeto de Lei da Cãm,ra n• 04,
de 1979 (n' 5.284(78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, qoe dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá,
de Rondônia e de Roraima, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 168 a 170. de 1979, das
Comissões:
- de Constituição c Justiça; e
- de Finanças.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 134, de 1979, do
Senador Orestes Qoé:rcia, 5olicitando o de5arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n' 97, de 1975, de sua autoria, que altera a rcdaçcoo
do § 2• do art. 67 da Lei Orgúnica da Prcvidé:ncia Social (Lei
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960).

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
( Le~·ama~se a sessão às 18 horaS e 25 minutos. J
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LIDERANÇA DA ARENA I DA MAIORIA
Líder
Jorbo1 Pouarinho

Vlce .. Líder••
Prnldente

3t .. S•cretárla

Luiz. Viana (ARENA- &A)

Louri ...al Baptista (ARENA - SE)

Aloysio Cha>~el
José lins
Aderbol Juremo
Lamento Júnior
Moar.yr Dallo
Murilo 8adaro
Saldanha Oerzi

1•..VIc• .. Presld•nte
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•..secretórlo
LIDIIANÇA DO MDI I DA MINORIA
Ga1tâo MUller (ARENA- MT)

Líder
Paulo 8rouord

Dinarte Mariz. {ARENA- RN)

Vlce.. Lideres
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro BeneYides
Orest11 Quercia
Pedro Simon
Roberto Soturnino

1•.. secretárlo
Suplentes de Secretários

Alelandre Costa (ARENA - MA)

Jorge ICalume (ARENA - AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)
João Basco {AR":NA- AM)
Panos Porto (ARENA - SE)

2•..secretárlo
Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretor1 José Soares de Oliwtira Filho
loco(, Arexo U- Tltrreo
Telefon111 223·62« e":i2.S.8505- Romoi• 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
Chefe, Claudio Carlos Rodrigues Casta
Local. Anilo U- Terreo
Ttlefone. 225-8505- Ramais301e313

Titulares
1, Mendes Conole

2. Jose Lins
3, João Basco
4, Vicente Vuolo

A11i1tontcu Carlos Guilherme Fonseca- Romol67ó
Reuniões: Terço1·feiro1, 01 1o,oo horal
local. Solo "CióYis Bevilocquo"- Ane110 11 -Ramal 623

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro1)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, EYelchio Vieira
Vice-Presidente, Leite Chaves
Titulares
1. PonosP6rto

2. Benedito Caneles
3. Pedro Pedrouion
Ja1e Un1

...

1. Evelásio Vieira
2. Leite Choves
3, Jo~ Ritha

Suplent11
ARENA
1. Jutahy Magolhóes
2. Affonso Camargo
3. João Colmon
MOB
1. Agenor Maria
2. Amoral Pel11oto

A.niltonte. SOnio Andrade Poi•oto- Ramol307
Rouni6111 Cuort01•feiro1, às 1Q,OO horas
Local: Solo "Ruy Barba1o"- Ane•o 11- Romois621 o 716

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro1)
COMPOSIÇÃO

Pre1idente1 Mendes CrJnale
Vlce·Prtnidenhll f,~"•lor Maria

MDB
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1. EYondro Carreiro
2. Agenor Maria
3, Mauro BoneYides

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSI.O 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 membro1)

Suplente•
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alb.rW Silva
3. Almir Pinto

Pre~idenl11

Henrique de Lo Racque
Aloy1io ChOYII
2q·Vice-Pre~idenhu Hugo Romo1

1q·Vice·Pr~tidanto'

Suplentes
ARENA
1. Henrique de Lo Rocque
1. LenoirVorgos
2. Hel>~ldio Nunes
2. João 8osco
3. Jo~ Sorney
Almir Pinto
4. Aloysio Chav11
Milton Cabral
5. Aderbal Juremo
5. Bernardino Viana
6. Murilo Badaro
ó. Arnon de Mello
7, Moacyr Dolla
8. Amoral Furlon
9, Raimundo Parente
MOO
I. Cunho lim11
I. Hugo Ramos
2. Tancredo NeYOI
2. Leite Cho>~01
Dirceu Cordow
J. Lazaro Barbara
Nel1on Carneiro
5. Paulo Bronard
Franco Montara

COMPOSIÇI.O

Pre1ident01 Je1~ Freire
Vice•Pre1idente: Lozaro 8arbozo
Titulares
1. Jaue Freire
2. João 8osco
3. Posw1 f'Mo
4, Saldanha Deni
.5. Alfonso Comargo
ó. Murilo &odoro
7. Benedito Ferreiro

1.
2.
3.
4.

Itamar Franco
Lozoro Barbozo
Adalberto Sono
Mouro 8eneYid11

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
( 11 membro1)
COMPOSIÇAO

••'·

'·

'·

Auistenta, Mo rio llalano BuMo Brandão- Romal30.5
Reunióal< Quar1ol·fGirol, 01 10,00 horo1
local, Sala "Ciovi1 6e~ilocquo"- AnG•o 11 - Ramal 623

MOB
1. H1nrique Sontillo
2. Roberto Soturnino
3. Gil~on Rocha

Aui1tente: Ronoldo Pacheco de OliYeiro - Ramal 306
ReLlnióctll Quinlol·feirol, 01 10,00 horo1
Local: 5cla "Ruy Barbosa"- An11110 11- Romoil621e 716

Titulares

••

Suplentes
ARENA
I. Jo11 Guiomord
2. TO fiO Outro
3. Bendito Contia•
4, Moacyr Dolla

Presidente: Itamar Franco
Vice·Pr11idente: Roberto Saturnino
Titulor11
I. Arnon de Mello
2. Bernardino ViaM
J. Jo~elm1
Jeue Fraire
5. Milton Cnbrol
6 Benedito Conelo1
7. lu ir (a~alcon!G

..

I. Robtr!o 5nlurnino

Itamar Franco
Murco1 heire

Svplon1111
ARENA
I. HGiv1dio Nune1
2 Alber!o Silva
Ben.,dito Ferre~ro
Vicanlt Vuolo

MOO
I Jout R1cho
Ornltl Quem o
Tonnedo Nt~ve\
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Ani1tent•• Daniel Reli d1 Souza- Romal67.5
RluniO••• Quarlal·f•irot, cu 1o.3o hora•
Local• Solo "Ruy Sarboto"- Anl~to 11- Romai1 621 e 71 ó

1. Franco Montara

2. Humb1rto Lucena

MDB
1. Nel1on Carneiro
2. Marco• Freire

3, Jai1on Borrtlo

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
{9 m1mbrot)

Aul1t1nfeJ Daniel Rela de Souza - Ramal 67!1
Reuni{atJ Qulntol·feiral, à1 11.00 hora•
Local. Sala "CIOYil &.vllacqua"- Anuo JJ- Roma! 623

COMPOSIÇÃO

Pre1ldente• Jo6o Colmon
Vic•·Pr11id1nll1 Julahy MogolhC11
Titular••
1. Jaba Calmon
2. TarJO Ou!ra
3. Jutahy MagolhOe1
Aloytio Chovei
5. Adtrbal Jur.mo
Jos• Sarn1y

••
••

I. Adalberto Seno
2. EYtlatio Vieira
3. franco Monlaro

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membro•)

1. Luit CaYolconte

2. Milton Cabral
3, Alberto SiiYo
..&. Arnon de Mello
1. Dirceu Cardo10
2. Itamar Franco
3. Henrique Santilto

Suplent11
ARENA
1. AHon10 Comorgo
2. Jooo Ca1mon
3. Jutohy Magalh011
MDB
1. GiiYOn Rocha
2. Roberto Satl.lrnino

Auiatent•• Ronaldo Pacheco de OUweiro- Romal306
Reuni~ ... Quarto.. ftiraa, tu 11.00 hora1
Local. Ane•o "6"- Solo ao lado do Gob. do Sr. S.nador
Jo~o Bosco - Ramal ..&84

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(!I membro•)

Prttident•• Cunha Uma
Tancredo No.... •

1. Raimundo Parentt
2. Jod Gulomard
3. Arnon de Mello
4, Lomonto JUnior
~. Affon10 Comorgo
6. Vicente Vuolo
7, Alberto Silva
8. Amarai Furlan
9. Jorge Kolumo
10. Jutahy Mag'olhCII
I I, Mendes Canale
I. Cunho Uma
2. Tancredo NeYII
3. Roberto Saturnino
Amoral Ptlloto
5. Pedro Simon
Mouro Benevidt~

..

..

1. l•nalr Vergo•
2. Helvldio Nune1
3. Je••• Freire
o4. Moacyr Dali o
5.

..

I. Gilvon bcho
2. ~nrique Sontillo
3. Joi10n &arreto

MDB
I. JoM Richa
2. Adalb•rto Sena

Anittent•• Corlo1 Guilherme Fonteco - Romol676
Reuni~ll; Ouintot·feirat, Ol10t30 horo1
local. Sola "Ruy Barbo1o" -'An••o 11- Ramait621 • 716

COMlSS.l.O OE SEGURANÇA NACIONAL- {CSN)
(7 membro1)
COMPOSIÇÀO

Pretidtnte, Jorge Ka1ume
Vice·Prtlidente, Ma11r0 S.ne,'f'idel

A~NA

I. Tono Outro
2. Saldanha Dtn:i
3. Mendo• Canele

I.
2.
3.
MDB
1.

JoOo Colmon
M1.1rilo Bodaró
JoM Sarney
Hugo Ro'mat

Aui1tonte• Mario Therezo Mogalh001 MoNo- A.amo113A
Reuni~t11 Quintat•feirol, à1 12100 horo1
Local. Sala "CJo ...il S.Yilocquo"- Anuo 11- Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CREI
(1!I membro•)

Titulare~

1. Jorge Kolume
2. luiz ca ...alcante
3. Murilo Sodoro
Benedito Ferr1ira

..

Suplentu
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. Jo" Guiomord
MDB

1 Cu,..ha Limo
2. Joi1on Barreto

1. Ma11ro S.nevid11
2. Agenor Mario
3. Hugo Romo1

Aui11enle• Cario' Ouil~arme Fon11co - Romal670
Reuni{a11 Cllal1ot•leirat, 01 9,JO hora1
local. Sola "Ruy Borbo1o" - AnelO 11 - Roma11 62 I • 716

COMPOSIÇÃO
Prt~idente. Tono Outro
l•·Vice·Prttidente. Saldanha Oer1i
2•·\lice·Prtlidenle• Lamento Jun•or

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membro1)

Suplente•
ARENA
1. Jutahy Magalhou
2. Raimundo Parente
3. Jooo Colmon
4. Benedito Con1la•

1. Lomanto JUnior
2. Almir Pinto
3. Alberto SiiYo
Jolt Guiomord

Suplenttl
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelo•

Sl.lp!.ntel

Titular01

••

Titular••

Titular••

PmidtnN. Dirceu Cardo10
Vice-Pmh:Jentre. Adalberto Seno

Auhtent•• AntOnio Càrlot d• Nogutiro- Romol67~
ReuniO••• Quintat·felrot, Ot9.30 hora•
Locai! Sola "CioYil Bevilocqua"- AnilO 11- Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Prttident•• HeiYidio Nun11
Vic•·Pretld•nlel lenoir Vorgo1

Pre•ident•• GiiYan Racho
Vict·Prtlidentt• H1nrique Sontillo

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Cordato
2. Adalberto Sena
MDB
1. Paulo Bronord
2. Marco• Frtire
3. Lozoro lklrbozo
..&. Jo.e Richo

COMISSÃO DE SAUDE- (CS)
(7 membro•)
COMPOSIÇÃO

Vic~t-Prt1ident••

Suplentu
ARENA
I. Saldanha Oeni
2. Henrique de lo Rocque
3. Jene Froir•
-'· Jo11 Sorney
.5. Milton Cabral

MDB
1. Marcai Freire
2. Mouro Benevidll
3. Leite Cho'f'tl

Ani1tente, AntOnio Corlo1 de Nogueira- Roma167!1
ReuniO••• Quorto•·f•irol, Cl 11.00 hora•
local, Sala "Ruy Borbo1o"- An••o 11- Romait621 e 716

Prelident•• Arnon de Me lia
Vlce·Pretidentt• Alberto SiiYa

COMPOSIÇÃO

Titular••

2. Nel1on Cnrneiro
3. Itamar Franco
A. JoM Rlcho
5. Amoral Peiloto
6. Tancredo N1 ....1
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COMPOSIÇÃO

Titularei

Aniltent•• SOnia Andrade P1il1olo- Ramal 307
R•unl6111 Qulntat·feiral, 01 I 0.00 hora1
local. Sola "CloYil BeYilocqua"- Anelo 11- Ramal623

1. Paulo Bronord
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COMISSÃO CE MINAS E ENEROIA- (CM!)
(7 membrot)

Suplente•
ARENA
1. Ja•• Lin1
2. Arnon de M.Uo
3. Jorge Kolume
4. Pedro P1droulon

MDB
1. Mor<ot Freire
2. Ciilvon Rocha

Tcr~;11·rciru

Titula""
1. Tarso Outro
2. Bernardino \/lona
3. Saldanha Oenl
Lomonto Junlor
5. Mendt~ Canole
Aderbal Juremo
7. Almir Pmro

..

••

8.

"

Suplenltl
ARENA
1. Aloy1io Cha ... u
2. P1dro Pedrouian
3. Henrique d• Lo Rocque
JoiO Oulomord
5. luiz Cavalcante

..
••

COMISSAO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membro1)
COMPOSIÇÃO

Pruidenle• E..-ondro Corre•ra
Huf'!'lberto Lucena

Vice·Pruidenl~t;

Titularei

S11pltnlu
ARENA
1. Raimundo Porent•
1 Aflonto Camargo
2. Henrique de Lo Rocqu1
2 P•dro Pedron,on
Aderbol J~.~remo

J7Sol Ttrço-reltll 15

MDB
1. Ore'1t11 Quercio
2. Evelatio Vieira

1, Evorn::lro Carreira
2. Humbarto l1.1ceno
3. lozoro Borbozo

8) SERVIÇO OE COM1SS0ES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUl:RITO

Titulo rol
ARENA

Anilhrnte: S6nio Andrade Peixoto- Rumal307
Reuni6e1: Quin!Ot·feirOI, 01 9:30 horo1
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramoit621 e 716

Comiu6es Tempororio1

1. PallOI P6rfo
2. Lamento Junior
3. Alberto Silva

1. Benedito ferreiro
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrouion
... Aflon~ Comorgo

Chefe: Ruth de Souto Castro
local: Ano•o 11- Terroo
Telefone: 225·8505- Romol303
I) Comiuóes Temporariat poro Projetas do Congreuo No·
cionol
2) Comiuóel T11mpororio1 poro Apr!Kia~ào de Veto1
3) Comiuón Especioi1e de Inquérito, o
_.) Comiuóo Mi1ta do Projeto de lei Orçamentaria (ort. 90
.
do Regimento Comum),

MDB

1. Evandro Carreiro
2. loznro Barbosa
3. Orestes Quercio

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBLICAS- (CT)
(7 membro•)

I. Leito Chovei
2. A(Jenor Maria

COMPOSIÇÀO

Anistonfe1 Ronaldo Paclleco de Oliveira - Ramal 306
Rouni6cu: Torços·leiras, Os 10:00 horas
Lacal1 Solo "Ruy Borbo10"- Anexo 11- Ramais 62Ie 716

Prosidenle: Benedito Ferreira
Vice·Pnnidente1 Vicente Vualo

SERVIÇO DE CO:USSÕES

Auistentos de Cumiuóes: Haroldo Pereira Fernand" - Ra·
ma16UtJ Alfou do OliVllira- Ramo1674; Cleide Mario B. F.
Cruz- Ramol5981 Mauro Lopes de 5o- Ramoi310J leila
Leiva1 Ferro Cotta- Romol31o4.

pER.'L\~:EtlTES

!IOR!.ruo DAS REUtiiÕES DAS CO:-tiSSÕI.:S PCIC·tl\NENTES DO S!::tli\00 FCDI-:RAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 049

QUARTA-FEIRA,I6 DE MAIO DE 1979

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA68•SESSAO, EM IS DE MAIO DE 1979
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

Rest/IUindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
-No 70/79 (no 121/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara n• 144/78 (no 4.696f78, na Casa de origem), alte·
rando dispositivos da Lei no 4.769, de 9 de setembro de 1965, que
dispõe sobre o excrclcio da profissão de Técnico de Administra·
ção. (Projeto que se transformou na Lei no 6.642, de 14 de maio
de 1979).
-No 7lf79 (no 123/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara no 143/78 (no 5.725/78, na Casa de origem), que
cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Rc·
gional do Trabalho da 9• Região, c dá outras providências. (Pro·
jcto que se transformou na Lei no 6.644, de 14 de maio de 1979).
-No 72/79 (no 124/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei do Senado n• 2f79·DF, que dispõe sobre as promoções dos
Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal, c dá outras provi·
dências. (Projeto que se transformou na Lei no 6.645, de 14 de
maio de 1979).
De agradecimento de comunicação:
- N• 73/79 (no 125/79, na origem), referente à manuten·
ção do veto total aposto no Projeto de Lei da Câmara n• 106/77
(no 746/75, na Casa de origem), que estabelece normas de gurun·
tia para os consumidores de velculos automotores e respectivos
componentes, regulamenta a distribuição desses produtos, c dá
outras providências.
1.2.2 - Oflclos do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos Depu·
tudos
-No 190/79, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
do Senado no 48/75 (n• 1.463/75, nu Câmara dos Deputados),
que dá nova redaçilo ao art. 225, du Consolidação dus Leis do
Trabalho- CLT (Projeto que se transformou nu Lei n• 6.637,
de 8·5·79).
- N• 191/79, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n• 12/75 (n• 1.507/73, nu origem), que e;tabclcce
norm~1s puru a prliticu didfltico~cientffica du vivissecção Jt: uni·

mais, c determina outras providências. (Projeto que se transfor·
mou na Lei n• 6.638, de 8-5· 79).
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 34/78, que proíbe aplicações
financeiras, pelas pessoas jurídicas de direito público, de recursos
obtidos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos
de interesse da respectiva administração.
-Projeto de Decreto Legislativo no 3/79 (n• 144·8/78, na
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Convenção ln·
ternacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite INMARSAT c do Acordo Operacional sobre a Organização ln·
ternacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite, assina·
dos cm Londres, cm 13 de abril de 1978.
·
1.2.4 - Comunicações da Liderança da ARENA no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados
-De substituição de membro na Comissão Parlamentar de
Inquérito que apura a devastação da floresta Amazônica c suas
implicações.
-De substituição de membro cm Comissão Mista do Con·
grosso Nacional.
1.2.5- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 118/79, de autoria do Sr. Se·
nado r Orestes Quércia, que altera a redução do caput do art. 532,
da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n• 119/79, de autoria do Sr. Se·
nador Mauro Bencvidcs, que institui o auxllio·moradia, para cm·
pregados que percobam, mensalmente, remuneração inferior a
cinco salários mínimos regionais.
1.2.6- RL'<jUerlmento
- N• 144/79, de dcsarquivumento de projeto de lei do Sena·
do que especifica.
1.2.7- Dlscur,.,s do El<redlente
SENADOR LUJZ C.4 VAf.C,INTE --Defesa da revogação
de di~po~.itivo da Constituiçi1o Federal e dos Estados, que conct:·
de, r\!spcctivamcntc, pensão mensnl vitaliciu n cx .. Presidr.ntes da
Rcpúbli<;u e 11 ex-Governadores de Estado.

____.lI

M~lu

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAI.(S•cüoll)

.1././A/JOR PEDRO SIMON- Pugnando por medidas do
no Federal que visem amparar a economia do Estado do
-ar.~ de do Sul.
l,S:- Leitura de projetas
-l'"rojeto de Lei do Senado n• 120/79, de autoria do Sr.
or Nelson Carneiro, que eleva a multa do empregador que
-Je (Untprir decisão judicial alusiva a readimissão ou reinte·
de empregado, para um salário mínimo por dia de atraso,
cmd<J o "caput" do artigo 729 da Consolidação das Leis
~b~t.lh<J- Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
Projeto de Lei do Senado n• 121179, de autoria do Sr. SeFr~nco Montara, que dispõe sobre a concessão do abono
lia ~ô11cia em serviço às mulheres seguradas do INPS a par)anos de atividade, dando nova redução ao§ 4• do artigo
le:i n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
J,'/1 - Comunicação
!>o Sr. Senador Jorge Kalume que se ausentará dos traba•Casa no período de 16 a 24 do corrente.

-O-Ordem do Dia
R-equerimento n• 128/79, de autoria do Sr. Senador
cr~o Lucena, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Se-' 73. de 1979-Complementar, de sua autoria, que acresceniirnfo ao art. I• da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril
O(lci das Inelegibilidades). Aprovado, após usar da palar, Senador Humberto Lucena.
-R-equerimento n• 130/79, de autoria do Sr. Senador Lou-ap tis ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Feda:s ordens do dia baixadas pelos Ministros de Estado do
io, r.t:arinha e Aeronáutica, por ocasião do trigésimo quar·ersârio do Dia da Vitória. Aprovado.
R-equerimento n• 134/79, de autoria do Sr. Senador
_, Qué:rcia, solicitando o desarquivamento do Projeto de
97 ,dcl975, de sua autoria, que altera a redação do§ 2• do
,da lei Orgânica da Previdência Social (Lei n• 3.807, de
!O sto de 1960) Aprovado.
R. eq uerimento n• 136/79, de autoria do Sr. Senador
c Qué:rcia, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Seonado n' 193, de 1975, de sua autoria, que altera a reda' rt, 73, capur, da Consolidação das leis do Trabalho.
J ...
Projeto de Lei da Câmara n• 21/77 (n• 880/75, na Casa
cm), que dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dá
previdências. Rejeitado. Ao arquivo.
Projeto de Lei da Câmara n• 16/78 (n• 123/71, na Casa
em), que inclui no Plano Nacional de Viação, catalogada
_•ft..J :58, a rodovia Vai de Serra-Ivorú-Fachinal do Sol>ona Francisca, Rejeitado, após usarem du palavra os
,n~t.d<>res Dirceu Cardoso e Moacyr Dalla,

de 1979

-Projeto de Lei du Câmara nv 4f79 (n' 5.2g4f78, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares das Policias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia c de Roraima, e dã outras providências. Aprovado. Ã sançiio.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR LEITE CHAVES - Preocupação de S. Ex•
quanto ao propósito do Governo cm considerar ilegal o próximo
Congresso Nacional de estudantes, marcado para fins deste mês,
em Salvador.
SENADOR EVELÁSIO VIEIRA -Endividamento externo
brasileiro.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- "Dia Nacional do Paraguai".
SENADOR MOACYR DALLA- Liberação de recursos federais destinados à recuperação de municípios capixabas, atingidos pelas cheias do início do ano. Providências propostas por
S. Ex•, junto ao Governo Federal, para minorar os efeitos daquela calamidade.
SENADOR ORESTES QVERCIA - Instituição de CP!
destinada à apuração de violação dos direitos humanos.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reajustamento das
aposentadorias em níveis compatíveis com a elevação do custo de
vida.
SENADOR GASTÃO MULLER- Falecimento do Professor Antônio Cezúrio de Figueiredo Neto.
SENADOR FRANCO MONTORO- Apelo da população
de Taubaté-SP à direção da Caixa Económica Federal, com vista
a solução de problema financeiro em que se acha a assistência
hospitalar da região.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Telex da Federação
das Associações do Comércio, da Indústria e da Agropecuúria do
Estado do Ceará- FAC! C, dirigido ao Sr. Ministro do Planejamento, em favor da preservação do Nardeste das restrições impostas pelas medidas antiinnacionárias, conforme declarações de
S. Ex• na última reunião da SU DENE.
1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO
ANTERIOR
- Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na scssuo de 145-79
3-ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO
MANENTES

DAS

COMISSOES

PER-

ATA DA 68~ SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
Pl!ESIDENCIA DOSSRS. NILO COELHO,ALEXANDRE COSTA E GASTÃO MOLLER.
4F:IC'RAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
'EI'itl DORES:
•erto Sena - Jorge Kulumc - Evundro Carreira .:Jn":'lcs- Henrique de Lu Rocque- Bernardino Viana 'lu nos - Almir Pinto - Mauro Bencvides - Milton

Cubra! - Marcos Freire - Nilo Ccelho - Luiz Cavalcante Teotónio Vilela- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana
- Moacyr Dallu- Nelson C.1rneiro- Itamar Franco - Benedito
Ferreira -Henrique Suntillo- Lázaro Burbolu - Gu,tào MUI! er
-Mendes Cunale- Leite Chaves- Evell15io Vieira- Lenoir V;orgus- Paulo Brossurd- Pedro Simon,

lliARIO IJO CONGRI:SSO NACIONAI.(S<çio III

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. 1•-Secrelilrio procederil à leitura do Expediente.

E lido o segui /I te

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados:
N• 070f79 (n' 121/79, nu origem), de 14 do corrente, referente
ao Projeto de Lei da Câmara n' 144, de 1978 (n' 4.696/78, na Casa
de origem), alterando dispositivos da Lei n' 4.769, de 9 de setembro
de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de
Administração. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.642, de 14
de maio de 1979).
N• 071!79 (n• 123/79, na origem), de 14 do corrente, referente
ao Projeto de Lei da Câmara n• 143, de 1978 (n' 5.725/78, na Casa
de origem), que cria cargos no Quadro Permanente da Secrctarai do
Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.644, de 14 de maio de
1979).
N• 072j79 (n• 124/79, na origem), de 14 do corrente, referente
ao Projeto de Lei do Senado n' 02/79-DF, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal, c dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.645, de
14 de maio de 1979).
De agradecimento de comunicação:
N• 073/79 (n• 125/79, na origem), de 14 do corrente, referente
à manutenção do veto total aposto ao Projeto de Lei da Cámara
n• 106, de 1977 (n• 746/75, na Casa de origem), que estabelece normas de garantia para os consumidores de veiculas automotores e res·
pectivos componentes, regulamenta a distribuição desses produtos, c
dã outras providências.
OFICJOS DO PRJMEJRO-SECRET ÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N• 190/79, de 14 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro·
jeto de Lei do Senado n• 48, de 1975 (n' 1.463f75, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dá nova re·
dação ao art. 225, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.637, de 8 de maio de 1979).
N• 191/79, de 14 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro·
jcto de Lei da Câmara n• 12, de 1975 (n• 1.507/73, na origem), que
estabelece normas para a prática didático-científica da vivissecção
de animais e determina outras providências. (Projeto que se transfor·
mau na Lei n• 6.638, de 8 de maio de 1979).

PARECERES
PARECERES N•s 186, 187 E 188, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1978, que
"proibe aplicações financeiras, pelas pessoas jurídicas de direito público, de recursos obtidos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da respectiva
adminlstraçilo".
PARECER N• 186, de i979
Da Comlsdo de Constltulçilo e Justiço
Relator: Senador Otto Lehmunn
O Projeto cm exame, de uutoriu do nobre Senador llamar Frun·
co, tem por finalidade proibir uplicuções financeiras pelas pessoas ju·
r! dicas de direito público, conforme já esclarecido nu epigrafe.
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2. Justificando sua proposição o ilustre parlamentar tral. ii colação diversos diplomas legais versando sobre u matéria u ser regulada
pelo Projeto.
Argumenta, ainda, que "o exercício da administração pública, a
qualquer nível, deve obedecer a normas estritas, esPecialmente no
que diz respeito ao trato com recursos financeiros" (... ), sendo "nc·
cessúrio o controle sobre todo e qualquer recursos disponível à administração pública, direla ou indireta, c de qualquer nível de responsabilidade. Assim, em última ;.málisc:, proteger-sc-á o bom nome do
administrador público, sobre o qual recai sempre a atenção de lo·
dos, dilicultando, inclusive, interpretações duvidosas ou maliciosas
a respeito".
3. Cube, u esta Comissão, o exame do Projeto sob três enfo·
ques: jurídico, constitucional c técnico-legislativo.
Quanto ao mérito, compete ser examinadas pelas comissões específicas.
Sob o ponto de vista jurídico óbice algum existe a ser levantado
mesmo porque a matéria versada no Projeto já vem sendo tratada,
sob os mais diversos ângulos, pelos diplomas legais elencados na justificação.
Também sob o ponto de vista constitucional inexiste qualquer
óbice à tramitação do Projeto, já que procura ele, simplesmente.
criar mecanismo de controle ãs atívídades de pessoas jurídicas de direito público, não invadindo a esfera de competência exclusiva do
Poder Executivo.
Finalmente, não vislumbramos qualquer reparo a ser feito, sob
o ponto de vista técnico-legislativo.
Assim, reafirmando que o exame do mérito é atribuição das Comissões especificas, opinamos pela tramitação do Projeto.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1978.- Daniel Krieger, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Wilson Gonçalves- Vilela de
Magalhíies - Helvidio Nunes - ltalí>io Coelho - Cunha Lima Heitor Dias- Dirceu Cardoso- Lenoir Vargas.

PARECER N' 187, DE 1979
Da Comlssio de Economia
Relator: Senador Roberto Saturnino.
O Projeto ora sob o exame desta Comissão, cujo autor ô o no·
bre Senador Itamar Franco, veda a aplicação no mercado financeiro
de recursos obtidos por pessoas jurídicas de direito público com a
finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse du
respectiva administração.
Justificando oralmente a proposição referida, o ilustre Senador
pelo Estado de Minas Gerais, depois de descrever a situação legal
relativa às aplicações financeiras, acrescenta ser necessária a existôn·
cia de "normas legais aplicâvcis aos casos cm que recursos destina·
dos a um empreendimento definido não sejam dispendidos dentro
dos prazos contratuais". Isso, especialmente, no sentido de proteger
"o bom nome do administrador público". Mas niio só, porquanto ô
de fundamental importância também um maior controle sobre a
manipulação dos recursos disponíveis à administração pública,
afora a redução do coeficiente inOacionário embutido nas aplicações
financeiras.
No nosso entendimento, a matéria, jâ aprovada pela Comissão
de Constituição c Justiça desta Casa, é de fato oportuna.
Acreditamos ser necessário coibir essa prática quase gcncrulizu·
du de entidades públicas fazerem aplicações no mercado financeiro
- muitas vezes aplicações especulativas - e de grande risco, que
não se coadunam, nu rcalidude, com o bom emprego do dinheiro público.

OIARIO llO CONGRESSO NACION,\I.(Sctilo li)

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Justincoçiio
Em função do aluai estágio de desenvolvimento sócio-politico
do País, impõe-se, como providência indispcnsúvcl ao aperfeiçoamento do regime democrático, o fortalecimento da instituição
sindical, que deve ter sua autonomia integralmente n:stuurada, a lim
de que as várias categorias profissionais sejam cfetivamentc
representadas e tenham seus direitos defendidos pelo sindicato.
Pois bem, no contexto sindical brasileiro. um dos mais
importantes acontecimentos é o das c:Jcições sindicais, ocasião cm
que os trabalhadores democraticamente escolhem os membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal dos sindicatos.
Por esse motivo e com o objetivo específico de tornar o
movimento sindical mais autêntico e legítimo representante dos trabalhadores, a nós nos parece fundamental que haja uma única data
para a realização das eleições sindicais cm todo o território nacional.
Em verdade, com a fixação de uma data única para as eleições
sindicais cm todos os sindicatos do País, tornar-sc-á facilitada a mobilização dos trabalhadores c será mais rico c frutífero o debate sobre os novos dirigentes sindicais e seus planos de trabalho.
Propomos, por consegUinte, nova redução para o caput do urt.
532, da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo que as
eleições sindicais, em todo o território nacional, serão realizadas no
segundo domingo de abril e os eleitos empossados a I• de maio, data
·das mais expressivas para a classe trabalhadora.
Em assim sendo, tratando-se de medida destinada a fortalecer a
instituição sindical, esperamos venha a propositura a merecer a
acolhida dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, I5 de maio de 1979.- Orestes Quércia.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidaçilo das Leis do Trobolho.

............................................................
Art. 532. As eleições para a renovação da diretoria e do
Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de
60 dias e mínimo de 30 dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício.

...........................................................
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I 19, DE 1979
Institui o auxfllo-moradia para empregados que percebam, mensalmente, remuneração Inferior a cinco salários mínimos regionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Aos empregados que percebem, mensalmente, remuneração que não ultrapasse o valor correspondente a cinco salários mínimos regionais será atribuído, em cada mês, o auxilio-moradia, arbitrado em 20% do salário mínimo estabelecido para a respectiva
região.
Art. 2• Esta lei entrará em vigor a 1• de janeiro de l!lciO,
revogadas as disposições em contrário.
Justificaçilo
Os níveis de salário mínimo estabelecidos no País, longe estilo
de representur uma remuneração que possibilite a condigna sobrevivência do trabalhador e sua família.
A cada IY de maio, quando os novos níveis sfto lixados, os
assalariados deixam-se dominar por um sentimento de frustruçfw,

ao reconhecerem que u majoração concedida não corresponde aos
justos anseios do operariado nacional.
Os encargos concernentes :1 morudia pesam, accntuadamcnlc,
no orçamento de cada família, levando-a u restringir outras despesas
csscnciuis, uma angustiante tentativa de compatibiliznr exigência:-.
bf1sicas com aquilo que é, de fato, auferido no final de çada mês.
Ao longo do tempo, tém sido instituídos benefícios para Ioda;
as categorias profissionais, com o salário· família e o 13Y mês, com u
que se busca aliviar ns dificuldades vividas pela massu operária
brasileira.
O auxílio-moradia insere-se, pois, como medida igualmente
humana e oportuna, capaz de concorrer para a estabilidade social.
que a todos deve preocupar.
Ao indicar o ano de 1980 pura o início da vig~ncia do novo
Diploma, pretende-se oferecer às empresas oportunidade de enquadrar, em sua programação financeira para aquele exercício, o õnus
decorrente do encargo previsto nesta proposição.
Pelo alcance de que se reveste o presente projeto, é de esperar
que venha o mesmo a ser acolhido pelas duas Casas do Congresso,
ensejando o seu encaminhamento à sanção presidencial. - Mauro
Benevldes.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legülação
Social.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 144, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do
Senado Federal, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n• 198/75, que dá nova redução e acrescenta dispositivo ao artigo
oitavo da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que ""cria o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dã outras providências".
Brasília, IS de maio de 1979.- Orestes Quércia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido se·
rú publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há um velho aforismo eco;"Jómico, muito anterior ao marxismo,
pois remontaria aos fabianistas, que manda atribuir u cada um de
acordo com as suas necessidades, retirando de cada qual de acordo
com a sua capacidade.
Seria esse antigo princípio o inspirador do instituto da aposentadoria, também conhecido, no tempo das ordenações portuguesas,
como '"jubilação". No meu tempo de aluno primário, as professoras,
atingidos trinta anos de serviço, "jubilavam-se". ou seja, passavam u
contar com a aposentadoria remunerada.
!)ara muitos era, realmente, motivo de júbilo, licar rcccbtmdo
modesta pensão do Estado, que se podia somar a outros ganhos particulares c garantir uma velhice menos atribulada.
Jubilação, aposentadorin, pensão, ou que outro nome tenha,
justo é que aqueles encanecidos no labor diário, depois de decênios
de dcdicuçrto uo trubulho, possam gozar do .. úcio com Uignidadc",
~.:omo dizium os romanos, afastando-se lia vida püblka cm bus~.:;1 da
honrosa faina dos campos.
Mas os ex~.:essos burocrúticos têm conduzido algumas nações ;.1o
c.\agero. E hoje ninguém ignora que a situar.;ito al1itivu cm que ~c cn~ontra o Uruguai, nos últimos vinte anos- primeiro, a :1gitar.;~1o soda!, depois a inlla~fw, a violência dclhgrada nas ruas c, linalmentc,
um reginu.: Uiscricionúrio- resultou, cm parte, do número de inati·
vos pagos pelos cofres públicos.
·
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Estatísticas d:.t década de sc~scnla asseguravam que h:wi:.t doh
inativos - tomada a população total - para cad:.1 pr.:!-.soa cconomi~.:amentc ativ:.t, naquele país.
Talvez diante desse exemplo da nossa antiga Randa Oriental chamada, há trinta anos, de Suíça Sul-americana, tal o equilíbrio da
sua ordem interna e do seu balanço de pagamentos- é que os Governos Revolucionários se têm recusado a aprovar, pela sua Maioria
Parlamentar, sucessivas propostas reduzindo pura trinta anos o tem·
po de permanência voluntária do funcionalismo em serviço ativo,
sendo vinte c cinco anos para as mulheres.

O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparlt:'!

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois não,
nobre Senador.
O~ •. Almir Pinto (ARENA- CE)- Nobre Senador, quando
estava na Assembléia Legislativa do Ceará, ainda antes da Revolução de 1964, tive oportunidade de apresentar uma emenda à Cons·
tituiç1io Jo Estado, reduzindo de 35 para 30 anos a aposentadoria, de
um modo geral, e conservar, de fato, a mulher com a aposentadoria
aos 25 anos. O que me levou a proceder dessa maneira foi, justamente, o levantamento, digamos assim, do tempo de vida terrena que a
pessoa levaria no Nordeste. Chegamos à conclusão de que a média
de vida era de 43 anos, naquela oportunidade, salvo engano, em 1958
ou 1959. Enti1o, recordo-me bem que foi designado relator o Deputado Abclardo Costa Lima, que fez menção no seu parecer a grandes
jurisconsultos nacionais, e a Assembléia Legislativa aprovou aquela
aposcnladoria aos 30 anos para todos. Com a Revolução e com a
Constituiçüo Castello Branco foi que voltou a aposentadoria aos 35
anos para o homem c aos 30 anos para a mulher. Agora, V. Ex• vé
que há unw luta do professorado em conseguir aposentadoria aos 25
anos, c pouco tempo faz que na Comissão de Constituição de Justiça
foi apresentada uma emenda no sentido de que o pessoal do Instituto
da Previdênda que estivesse para chegar uos .30 anos de serviço, no
caso dos homens, c 25 anos no caso dus mulheres, poderia se aposen·
tar voluntariamente com 80% dos vencimentos. O projeto está em
tramit<Jçi•o no Senado Federal.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito abri·
g<Jdo, eminente colega, pela ilustração ao meu discurso. De fato,
principalmente no caso das mulheres, a sua luta em prol de uma apo·
sentadori<~ aos 25 anos é um verdadeiro ultraje que elas sofrem, em
confronto com tantas aposentadorias concedidas tão generosamente.
Isto é o fulcro do meu discurso.
Mas, de outra parte, depois da Revolução de 1964, um fenõme·
no que vinha ocorrendo em alguns Estados da Federação passou a
generalizar-se no País: o das pensões vitalícias dos ex-ocupantes de
cargos executivos, que terminou, no último governo, por obter o beneplácito da lei federal, contemplado um ex-governante que exercera
<~pen<Js sete meses de mandato. E poderia ter ficado no Planalto ape·
nus sete dias, se as alegações "forças ocultas" fossem, realmente, tão
poderosas quanto apregoava. Mesmo que tivesse governado apenas
sete dias, sua pensão estaria contida no círculo do Direito. Mas estaria também contida no círculo concêntrico àquele, o da Moral?
Diz o povo que nada se propaga tão rapidamente quanto o mau
exemplo. Parece que a virtude tem cura de bruxa, cadu vez mais raros
os seus seguidores, cnquunto u vicio avassala legiões.
No campo das pensões vitalícias dos ex-governantes - a rnuis
generosa de todas as aposentadorias- a primeira lei protecionistn
surgiu num dos Estudos menos desenvolvidos do Nordeste. Também
é caructerístico do subdesenvolvimento o Estudo-esmoler, que distribui benesses u uns poucos upaniguudos,justamcntc aqueles que con·
seguiram ser seus condutores.
Foi na décmla de sessenta, no Rio Grande do Norte, onde ~ur
giu a primeira lei, conrerindo aos ex-Govcrnudore!l do Estudo uma
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pensUo vitalícia. E nUa haviu limites para a sua obtenção: um dia de
exercício era habilitaçUo suliciente.

Assim, podia ocorrer, num mesmo quadriénio, que dois substi·
tutos- o vicc-govcrnador c o Presidente da Assembléiu Legislativa
-chegassem, interina ou efctivamente, à chefia do Executivo local,
fazendo jus àquela pensão vitalícia, que não era nada desprezível,
pois não se sabe de nenhuma inferior aos vencimentos de um desem·
burgador da Justiç;1.
Naquele Estado se instituiu a prebenda por via de umu emenda
constitucional e Jogo o exemplo se propagou em outras unidades da
Federução, até que, no último qUinqUenio presidencial, tal pensão, já
deferida uos ex-presidentes, também se estendeu àqueles punidos por
utos revolucionários, beneficiando-se apenas um deles, pois os outros
dois remanescentes, Juscelino Kubitschek e João Goulart, já haviam
falecido.
Azado é lembrar que, antes do Movimento de Março de 1964,
essa liberdade, especiosa e suspicaz, só se praticava no âmbito estadual. Mas, deflagradu a revolução moralizadora, não demorou muito mais de um lustro pura que os técnicos dos altos escalões, os em·
pedernidos burocratas que inspiram as leis outorgadas, elevassem a
nível federal aquele malfadado abuso provinciano.
Ora, Sr. Presidente, não conhecemos, para um político, em nosso País, paru um homem qualquer mesmo, honra maior que a de governar o seu Estado natal. Esse posto, tanto mais quanto, até pouco
tempo. defluía do mandato popular, sempre foi mais ambicionado
pelos militares partidários do que um posto ministerial. Que o diga,
por exemplo, o Sr. Delfim Neto, duas vezes- a primeira, por seti:
anos, como servira Jucó a Lubão, pui de Raquel- ocupante de pastas federais, e que decerto trocaria doze anos em Ministérios e mais
outros quatro em uprazível Embaixadu por um único e minguado
quadrienio na governunçu de São Puulo.
Posso dizer, também, que, pelo voto dircto, universal e secreto
do povo alugouno, conquistei a Chefia do Executivo em meu Estado,
o maior galurdão da minha vidu pública, o qual não trocaria pelos
bens materiais do mundo inteiro.
Acima dessa justa umbição política, só uma se eleva: a conquista
du Presidência du República, mesmo em pleito indireto. Haverá
maior gloriu, para quem quer que seja, do que desempenhar a suprema magistrutura desta imensa e dudivosa Pátria brasileira?
Pois bem, Sr. Presidente: tunto os ex-governadores como os expresidentes da República se devem ter por regimento compensados
por terem exercido a superior condução dos negócios do seu Estado
ou o mais alto mandato na Nução.
Dispensável, portanto, num e outro caso, a prebenda da pensão
vitalícia, que deve sc:r cogitada quando reconhecido o desvalimento
económico de quem, no ostracismo e à beira da sencctude, prestou,
outrora, relevante serviços à causa pública.
Tais pensões não devem ser regra, prémio por função exercidu;
constituem-se, no regime republicano, em medida excepcional. Tivemos, recentemente, o caso de D. Nair de Tefé:, dama ilustre antes
pelo nascimento, pela uprimorada cultura, pelo espírito progressista
e até pela insuperável compostura com que se comportou no ostracismo, do que pelo futo de ter sido primeira dama do País, como esposu do Presidente Hermes da Fonseca.
D. Nair de Tefé, u famosa Rian dus caricaturas inimitliveis dos
primeiros decénios deste século, vivia em excessiva modéstia, pobre·
za mesmo, sô escapando à penúria, mas nunca reclamou uma pensão. Também o Governo não podia ter conhecimento das suas necessidades, senão quando reveludas pelu imprensa. E logo se providenciou para acudir, com uma pensão, a ilustre dumu.
Este é um caso de justiça c outros haverá.
Ninguém ignoru que o Presidente Cufl: Filho, deposto quundo
vitima de grave distúrhio cardíaco, n~o tinha condições, ao ser afastndo do Governo, para custear seu próprio tratamento médico, socorrido por ~migas. Logo depois, no entanto, se providenciava a sua
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nomeação parn cargo à altura da sua cnpacidade; mas niio foi necessário conceder-lhe pensão vitalícia.
O Sr. Uzuro Burhozn (MDB- GO)- V. Ex• me permite um
aparte, eminente Senador Luiz Cavalcante?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Com muito
prazer, nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barhoza (MDB- GO)- Eminente Senador Luiz
Cavalcante, V. Ex•. como sempre, com a seriedade que lhe é pecu·
liar, com acendrado patriotismo e respeito à coisa pública, ocupa a
tribuna do Senado para condenar, em linguagem causticante, o abu·
so das pensões dadas aos ex-governadores e ex-presidentes da Re·
pública. Efetivamente, eminente Senador Luiz Cavalcante, a prática
da concessão dessas mercês nào engrandece os últimos quinze anos
de·Governo. No meu Estudo- veja V. Ex•- apenas não são aauilhoados com a pensão de ex-governador, em primeiro lugar, aquele
homem que foi o rosponsàvel pela construção da cidade de Goiãnia,
que marcou na vida politica de Goiás uma cpopéia, um homem que
sempre soube honrar e dignificar Goiás, inclusive em sucessivos
mandatos nesta Casa, de onde foi arrancado pelo arbítrio; Pedro Lu·
dovico Teixeira, e que, pobre e modestamente, depois de ter sido, ao
longo de trinta anos, o maior lider de Goiás, aquele homem público,
pobre, marginalizado, já com mais de 80 anos de idade, não tem
acesso à pensão de ex-governador. Em segundo lugar, da mesma for·
ma, seu nlho, o Coronel Mauro Borges Teixeira, cassado no cargo de
Governador do Estado. Mas, são aquinhoados com pensões todos os
demais ex-governadores: até mesmo aqueles que lá estiveram apenas
por sessenta dias, na condição de interventores, receberam o prêmio
para a vida inteira. São, quase todos, grandes fazendeiros, magnatas,
empresários riquíssimos, e escarnecem a população goiana rcccben·
do, rigorosamente, todo mês, dos cofres combalidos da Secretaria da
Fazenda, a pensão de ex-governadores. O clamor da gente goiana foi
tanto que, agora, a partir do último governador que deixou o manda·
to, o Sr. Irapuã da Costa Júnior, já não se pagará, cm Goiás, as fa·
mosas pensões aos ex-governadores porque a Assembléia revogou
aquele dispositivo imoral, e cm má hora transladado para a Consti·
tuição goiana. Oxalá o discurso de V. Ex•, pronunciado nesta tarde,
sirva de ponto de partida para se corrigir esses abusos que grassam
no País inteiro. Muito grato.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito grato,
eminente Senador, pelo seu aparte, no qual não vejo nenhum laivo de

não tenha sofrido suspensão de direitos políticos, a um subsí·
dio mensal c vital!cio igual ao vencimento do cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal."
A Emenda n' 11, de 1978, nada mais fez do que suprimir, desse
texto, a restrição imposta aos ex-cassados, beneficiando, de
imediato, única e exclusivamente, o Sr. Jânio Quadros, por sete
meses de exercício da Chefia da Nação.
Mas a onda de dissolução dos costumes politicas c administrativos age como uma vaga temporária. f! possível que uma reução con·
duza à revogação de tais pensões, evidentemente sem ofensa aos direitos adquiridos.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) - Tenho a impressão de que
comportaria a suspensão deste favor, deste prêmio, digamos assim.
ao ex-Presidente Jânio Quadros, não por c\c ter sido cassado, • sim
por ter renunciado ao mandato de Presidente da República.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Esta é mais
uma razão, muito poderosa, para que ele não faça jus à tal pensão,
meu eminente colega.

P penúltimo Governador de Goiás, Sr. lrapuà da Costa Júnior,
por exemplo, conseguiu revogar a pensão que a Assembléia Legislati·
va outorgara, anteriormente, aos ex-governadores·. - (Não dei se a
imformação coincide com o aparte que o Senador Lázaro Barboza
deu, anteriormente.) Não querendo julgar sua administração, desejo
assinalar que, somente esse gesto, o crcdcnciã, per'cnemente, ao
respeito da opinião pública.
·
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Efetivamcnte foi no
Governo do Sr. lrapuã da Costa Júnior que st baniu, da Constitui·
ção goiana, tal imoralidade. Jã de há muito a Bancada do MDB
havia erigido, como motivo maior das suas campanhas, a pregação,
nas praças públicas, pela revoga.;ão desse preceito. E no Governo do
Sr. lrapuã da Costa Júnior, cfctivamcntc, com votação unânime da
Bancada do MDB c de grande parte da representação da própria
"RENA, aquele princípio foi revogado

igualmente possuído.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA obrigado. V. Ex• confirma que cu disse.

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- E ó verdade, eminente
Senador.

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite
um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Continuo,
Sr. Presidente.
Nem dela necessita, ao que saibamos, nenhum dos ex·
governadores ou ex-presidentes da República que as recebem.
Seria diflcil apurar quantos ex-governadores cstiio recebendo
tal benesse dos cofres estaduais. Mais de uma vintena, muito pro·
vavelmcntc.
Receberam-na, no plano federal, o Marechal Outra, de saudosa
memória, além dos Generais Ernesto Geisel c Garrastazu Médici,
que a recebem juntamente com o Sr. Jünio Quadros, o único con·
tcmplado, até agora, com a rcdaçiio emprestada no artigo 184 du
Constituiçilo pela Emenda Constitucional no 11, de 1978, em vigor
desde Jo de janeiro deste ano.
Tui artigo surgiu com a emenda imposta pelo Triunvirato de
1969, a famosa no li - nada menos do que uma Constituição ou·
torgadu- que enxertou, na Carta de 1967, o seguinte:

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois não.

partidarismo, senão o de sintimento de solidariedade, do qual estou

"Art. \84. Cessada a investidura no cargo de Presidcn·
te du República, quem o tiver exercido, cm cur{ltcr
pcrmuntntc, furá jus, a título de rcprcscntução, dt•.nlt· qtu'

AL) -

Muito

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- S. Ex•, o Senador
Lãzaro Barboza, diz a verdade, mas não diz a verdade de corpo intci·
ro. A iniciativa foi do Poder Executivo, que tinha a Maioria na As·
sembléia Legislativa, para aprovar essa emenda constitucional,
independentemente da vontade do MDB, De sorte que cssu iniciati·
va foi do Governador, da ARENA, obviamente, porque tinha
Bancada na Assembléia Legislativa suficiente para apoiar. Mas,
S. Ex•, intc\igcntcmcntc- e nisso faz muito bem- procura puxar
"brasa pura sua sardinha''. como se fora uma vitória ou uma realização du suu Bancada, nu Assembléia Legislativa.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) -A vitóriu nào foi do
meu Purtido; e vitória foi de Goiãs, do próprio Governador, das
duas Bancadas, sobretudo de Goiãs, eminente Senador.
O SR. LUJZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Mas me
permitam, nobres Senadores, prosseguir, à margem desses dctulhcs:
Fazemos votos para que o bom exemplo se difunda o frutiGquo
ultrapassando o mau costume, habituado a deitar raizes.
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E agora, quando se inicia o Governo do General João Baptistu
Figueiredo sob tão confiâveis uuspfcios, é preciso que se toque nesse
assunto. Como a matéria se elevou ao plano constitucional, somente
uma Proposta de Emenda à Constituição poderá removê-la do texto
da Lei Maior. Mas essas proposições dependem de maioria absolutu
nas duas Casas do Congresso c só quem dispõe desse quorum
qualificado, no Parlamento, é o Presidente da República, condutor
máximo da ARENA.
Vindo o exemplo do alto- se tomar Sua Excelência a iniciativa
da revogação esse preceito nada moralizador~ logo os Estudos, pelas suas Assemhléias Legislativas, se sentirão estimulados a imitar a
medida, eliminando esses abusos.
Em certo Estado sulino, não há limite de tempo de exercício do
mandato extcutivo estadual, para que:: o ex-Governador se beneficie
da pensüo: basta ter recebido o cargo das mãos do titular, possível
ocorrer, como assinalamos, em cada quadriénio, três beneficiários da
licenciosidade político-administrativa.
Tal iniciativa presidencial seria reclamável com urgência, pois
teria o condão de pôr lim à corrida à pensão, que se vem observando
no âmbito municipal. Assim é que a imprensa noticiou, r~:centemen
te, que mil setecentos c cinqUenta c um Prcreitos se dirigiram, em cartas c telegramas, ao Presidente da República, Sr. João Baptista Figueiredo, solicitando-lhe apoio a uma proposta de Emenda à Constituição que altera o art. 184 da Carta Magna, estendendo a pensão
vitalícia a que têm direito os ex-Presidentes da República a todos os
ex-Prercitos municipais que não disponham de uma renda limite.
Proposta·nessc sentido, de ilustre representante emcdebista pa·
raibano, já roi rejeitada pelo Congresso, por decurso de prazo c nada
impede seja renovada nesta Legislatura.
Antes que se verifique a renovação da Proposta de Emenda arquivada na anterior Legislatura, quero expressar, nesta tribuna, a
minha veemente repulsa a esse abuso, que impediria a possível extcn·
suo de pensões a Ministros de Estado c, por eqUidade, aos Secretários dos Estados e- por que nüo?- aos Secretários da administração municipal.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• permite um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito
prazer, nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cordoso (MDB- ES)- Nobre Senador, no meu
Estado que vivia de uma suplementação mensal de verbas, a rundo
perdido do Governo Federal, de 70 milhões, o Governador de então
criou, através de uma mensagem aprovada na Assembléia, uma pen·
sào de Governador equiparada a de desembargador. E o atual Go·
vernador, o ilustre ex-Líder Eurico Rezende, ao assumir o Governo
remeteu nova mensagem extinguindo aquela pensão. Portanto, vê
V. Ex• que um criou pro domo sua e outro, ao assumir o Governo,
extirpou aquela excrescência da legislação do nosso Estado. Um Estado pobre que vivia de linandamento do Governo Federal para pa·
gar os funcionários, c que o Governo anterior criou para se refestelar
com essa bolsa ou essa pensUo equiparada aos vencimentos dos de,;embargadorcs.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Rejubilo-me
enormemente com o aparte de V. Ex• porque a iniciativa moralizadora partiu, a bem dizer, de um membro desta Casa, Senador por
duas Legislaturas, hoje Governador do Estado do Espírito Santo, o
Sr. Eurico Relende.
O Sr. Adulhcrtu Scnn (MDB- AC)- Permite-me V. Ex• um
ap:~rlc'!

O Sll. I.lliZ CAVALCANTE (t\RENA- AL)- Pois niLn,
crnincntc culc~a.
O Sr. Adulhl•rtn Sl•nu
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ocorreu nessas Unidades da Federação, em relação ao assuntoobjeto dc seu discurso, julguei-me também no dever de prestar o depoimento relativo ao que aconteceu no meu Estado, o Acre. Logo
que roi promulgada a Emenda que concedeu pensão ao Presidente da
República, a Assemblêia do Acre- nào sei por innuência de quem,
se foi por iniciativa própria ou sofrendo pressões- apressou-se em
transplantar pura a Constiluiçào acreana aquele dispositivo. No cn·
tanto, não se passaram meses, não me recordo bem, mas foi pouco
tempo, o Ministério da Justiça fez pressão sobre a Assembléia c
sohrc o Governo do Acre para que retirasse aquele dispositivo, porque.: dc pensava que aquele dispositivo só se justificava no caso da
Presidência da República. E a Assembléia, assim como se apressou
cm tran~plantar aquele beneficio para os ex-Governadores do Acre,
também se aprcssou cm retirá-lo. De modo que apenas dois exGovern"dores se beneficiaram da medida. Obrigado a V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Mais um
grato exemplo.
Solicitaria aos eminentes colegas, embora muito me honre o
aparte de todos, que não mais me aparteassem, tendo em vista que
meu tempo está lindo.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Só um pequeno aparte,
Ex• (Assentimento do orador.) Só para congratular e parabenizar V.
Ex•, quando alirma que a maior honra de um homem público é comandar, é governar seu Estado. E ratificar em número e termos a declaração do aparte do eminente Senador Dirceu Cardoso. O ex-Líder
do Governo nesta Casa, Sr. Eurico Rezende, atual Governador do
meu Estado, ao assumir a governança, de imediato enviou mensagem
à Assembléia Legislativa, revogando dispositivo que concedia a S.
Ex•s. os ex-Governadores aposentadorias que V. Ex• tão bem espanca. neste momento. Ede registrar-se, com contentamento, que: a providência dada pelo ex-Líder do Governo nesta Casa, quando assumiu o Governo do Estado do Espirita Santo, vem ao encontro dos
anseios c ao pronunciamento de V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito grato
a V. Ex• E que ele chegou à govcrnança do Estado de V. Ex• inteiramente imbuído do espírito desta Casa, do espírito de maior apreço à
coisa pública, do espírito de não malbaratar o dinheiro da Nação,
mas aplic;í-lo eqUitativamente em benerício de todos.
Chegam, já, as pensões indiretas, configuradas em sinecuras.
com qw: governadores, em fins de mandato, pelos famosos trens da
ale~ria. premiam correligionários e parentes, num festival do nepotismo. E falo de cadeira, pois, entre as possíveis mazelas do meu governo, esta não pode ser arrolada.
Repetindo, Sr. Presidente, a meu ver, o maior pagamento que
pode receber um cidadão, em sua vida pública, é a honra de ter governado o seu Estado ou a sua Pátria. De outro prêmio não precisa.
O que não sígnilica abandonemos à penúria 0s que prestaram serviços relev;:mtes ao seu Município, ao seu Estado ou ao País. Mas
isso se farú mediante pensões singulares, excepcionais, como aquel~:t
conrerida a D. Na ir de Tcrê. nobilíssima dama da Primeira República.

:\ :;orna dos dispéndios com pensões vitalicias a alguns milhares
Uc: ex-Prefeitos Municipais ~crú muitas vezes superior ao que a
N;:açàn ~asta com os ex-Presidentes da República c os Estados desti·
nam aos :-;eus governadores.
l: preciso evitar que nos transformemos numn NaçUo de aposcn·
J;tdos c pensionistas.
N;"to é possivcl qt~t.• o cxcrcicio de um mandato, de algum meses
llll Jc s.:is anns, •tUtoriJ.\! cssc tipo Jc "aposcntadoria", nncr•ando-sc
Ps cnfrcs públicns Lk urna na~ün cmergcntc, 4uc tanto carece de rc·
Cllr~os para o seu dc~cnvolvimcnto, t\l~m do mais, essa~ •lpo~cntaJo
ria~; L'tlllStitucm VL·rdadcira :d"runta üquclcs qut:, rc~iJo~ pt:lil CL r.tabtltalll ltlda uma vida ll<!>t ntkinas, no'> ..:;unpll:O., nm hah.:l.Jt\ das hlJa:-.,
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n:1s barbearias, etc. para no linal, na vclhic!.!, terem uma pensf1o a
nível de salúrio mínimo.
Devemos evitar a recdiçJo do que aconlcceu no Uruguai, roído
pelo câncer da burocrucia.
Ê imprescindível Cllpacitar~nos de que pensões vitalícias devem
constituir rcparuçõcs, remédios indispcnsúvcis, nunca, porém, rc~
compt!nsas pura quem disputa mandatos, pois pan:ccrr1o intl!ressados, cm lugar de servir ii Nuçiio, ao Estado ou ao Município, em
servir-se deles,
·
Urge cortar, cerce, a erva daninha desse "pcnsionismo" mals~w.
antes que deite raíze~ cm todos os municipios brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Mui to
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos voltando do Rio Grande do Sul, onde nos foi dado co·
nhecer um documento da maior significação para a economia do
nosso Estado.
Não se trata de uma peça partidária, que poderia ser acusada de
parcialidade. Resultou de estudos dos deputados dos dois Partidos e
traduz o entendimento do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul.
Mais do que isto, pori:m, o documento, como radiografia do setor primário gaúcho, diante da seca que o assolou nus duas últimas
safras, é o pensamento igual do governo do Estado c dus entidades
mais representativas da nossa economia.
Citamos a Federação das Cooperativas Brasileiras de Trigo, a
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fede·
ração das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul c a Fede·
ração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande
,do Sul.
Esse documento de rara oportunidade, analisando o que anal i·
sou c com inequívoca autoridade para dizer o que disse e reivindicar
o que reivindicou, resultu de uma Comissão Especial que trubulhou
sob a direçào do Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, cida·
dão que enobrece os quadros da Oposição - o Deputado Carlos
Giacomnzzi- mas, reconhecidamente, um estadista na politica riograndensc dos nossos dias.
Não objctivamos, neste pronunciamento, antecipar o documento, que será trazido à Presidência do Senndo c da Câmara e às lide·
ranças do M DB c da ARENA nesta Casa.
No entanto, Senhor Presidente e Senhores Senadores, temos o
dever de dizer-lhes a profundn impressão que nos causou com as suus
revcluçàes, principalmente por terem sido acrescentadas ao conhccimento próprio de muitos outros e igualmente graves problemas da
alualidade gaúcha.
A realidade i: que o Rio Grande do Sul, outrora celeiro do Bra·
si!, é hoje um celeiro v~1zio.
Os nossos campos estão sendo abandonados pelos trabalhado·
rcs t:rn idade ativa c não têm futuro para oferecer uos mais jovens.
A conjuntura económica real, que atinge o Rio Grande do Sul,
está transformando o nosso meio rural num verdadeiro asilo de velhos, onde a desesperança é o único meio de fixação do homem à ter·
ra.
Numa conseqUência lógica gerou-se um êxodo rural continuado
e a cuda ano o tema muis significativo, cm termos numéricos.
Para 1979, por exemplo, a projeção feilu pelos anulistus desse
quadro lastimável é de que 60 a 70 mil trabalhadores abandonarão o
nosso meio rurul no Rio Grande do Sul.
Essas migrações, no seu maior volume, demandam os grundcs
centros urhunos, inchando a pcrifcri:1 deles c determinando rroblcmas dc toda a sorte rara as cidades atingidas.
Deslocam-se ou srw deslocadas no sentido de outros Estados
brasileiro~. nndc, ~eralmentc, nntcm colaboravam no desenvolvi-
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mcnto de Sanla Cmarina. Paraná, sul de Mato Grosso: hoje, muitas
vezes, servem para projetes particulares de colonizaç:w, que ni10 hú
como liscalizar, ou interesse federal em l'uzê-Jo.
E, ainda hoje procuram cm países limítrofes a soluçi1o para seus
problemas de :-;obrcvivência, terminando presos e expulsos, como
ainda recentemente ocorreu na fronteira com a Argentina, onde g:IIJchos foram enganados cm negócios de terra.
P:m1 que os Senhores entendam essa realidade, \0% do Paruguai, hoje, s:to coloniwdos por brasileiros, Desses I O% de território
paraguaio colonizado por brasileiros, praticamente 90% st1o filhos
vindos do Rio Grande do Sul.
Para dar um exemplo, a produção de soja, que não havia na Ar·
gentinu, que hoje jfl passa a st:r concorrente do Brasil na exportaçito
des!;e produto, ubsolutamente toda cssa produção foi iniciativa dos
gaúchos, que, atravessando o rio Uruguai, foram buscar na Argenli·
na o que ntw encontravam no Rio Grande do Sul.
NUo st: trata, todavia, de um problema isolado, que atingt: um
st:tor único da nossa economia, ou simples conscqUCncia de duas crist:s climúticas consecutivas.
Com a isenção que nos é ditada pela representação democrática
de um Estado que i:- todos dizem- altamente politizado, temos de
dizer que a situação no Rio Grande do Sul chega a ser dramática,
diante do empobrecimento continuado.

Bastaria informar uo Senado que nos dois últimos orçamentos,
a segunda fonte de Receita do nosso Es:ado residiu nas Operações de
Crédito, que tiv!.!ram de ser reallzadas. para pagar seu funcionalismo
inclusive com financdras, aos juros exorbitantes que toda a gente sabe.
O esboço de nossa cris~:, no entanto~ tem traços mais fortes. Se o
Governo está pobre, o povo, cm descspero, vive momentos muito
sérios, dos quais a Nação precisa tomar conhecimento, pelo menos
globalmente, para que não diga o governo, amanhã, que de nada sa·
hia ou não foi avisado.
Arrogamo-nos a responsabilidade, após os resultados de um
difícil pleito elt:itoral, de ter a consciência de representar a nossa gente corno um todo. pelo que não falamos ao Senado, neste momento,
apenas partidariamente, do Ric Grundc.
Vejam os ilustres pares o que vem ocorrendo, sem providências
governamentais, nos Municipios de Rosário e Pclotas, nos quais,
duas empresas muhinadonais- os Frigorificos Swift·Armour e An·
glo - decidem soberanamente o destino de comunidades inteiras.
Em Rosürio, são trcs mil famílias sem trabalho, porque o Fri·
gorilico resolveu nào operar, alegando- com o desmentido do Se·
nhor Secretilrio da Agricultura - falta de matéria-prima.
E o frigorilico que diz que não opera; demitiu 3 mil trabalhadores por falta de matéria-prima. E o Secretário da Agricultura do Rio
Grande do Sul diz que é: falsa a informação, porque a matéria existe.
Temos certeza- ai está o exemplo do ABC pauli<la -se a si·
tuar;1io de Rosário fosse invcrsu, isto é, estivessem os trabulhadorcs
cm greve, no Frigorífico da Swift-Armour- j{t teríamos umu intcrvençito federal decretada, punindo aqueles trabalhadores.
A fome de três mil famílias gaúchns, perdidas dos meios nacionais de informação, nas lonjuras de Rosário, não ofende a Segu·
rança Nacional, no entanto, pelo qut: elas vão continuar sofrendo a
açilo da insensibilidade social de um jogo económico, que nito se scn·
te responsüvel por nenhum outro resultado, senão o lucro.
O Sr. l'uulo Brossard (M DO- RS)- Permite V. Ex• um apar·
te'!

O SI!. I'EDIIO SIMON (MDI!- RS)- Com o maior pram.
O Sr. Pnulo 1lrn"'.~urd (M DB- RS)- Eswmos no mês de maio.
Nr10 tenho !t:mhr:tnça de que cm época ulguma, neste pcrimln do
ano, urn estahclccimcntn tenha cess:!do as suas atividadcs ror fo.lltu
de matéria-prima.
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O SR. PEDRO SIMON (MD!l- RS)- Entfw, ninguém toma
Em outro ponto do território gaúcho, outra multinacional - o
providências rc:ais, objetivas, com forca executiva. 1: a boa vontade Frigorífico Anglo - leva a população de Pelotas ao desespero. Já
tradicional do modelo econômico imposto à Nação pciLI revolução dispensou mais de SOO trabalhadores c anuncia que vai liberar mais
relativa de 64, para com as multinacionais, enquanto ignora três mil SOO, nos próximos dias.
famílias brasileiras, cuja mão-de-obra não tem condições de aprovei·
Os dirigentes da multinacional afirmam a falta de gado para o
lamento em outros setorcs, especializada que é no trabalho com car· abate, enquanto o Sindicato dos Empregados nas Indústrias de
ncs.
Alimentação nega o fato, dizendo que a verdade reside nus câmaras
i: cm nome de nossos irmãos de Rosário, daqueles trabalhado- frias do Anglo abarrotadas de carne, só à espera de um aumento de
res com fome, por decisão da multinacional Swift·Armour, na panta- preço para ser lançada no mercado.
gruelice pelos lucros, que nôs protestamos, e exigimos daqui a ação
E tem mais: procurada pela televisão e pela imprensa, a dircç;.,
pronta do govc:rno central, sempre tão rápido e tão eficiente em suas da empresa afirmou que, se quiserem uma resposta maior, que fos·
intervenções nos Sindicatos operários.
sem buscar junto à direçào, no exterior, porque lá é que se encontra
Mas não é só, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
a resposta. Outra, eles não dão aqui dentro do Pais.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Aliás, quer me parecer
que o Governo tem sido muito atencioso em relação a interesses de
entidades frigorificas.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - (; verdade.
O Sr. Paulo Brossard (MÓB - RS)- Muito atencioso.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E de longa data, digase de passagem.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar-

te?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Pedro Simon, í: muito importante c oportuno o discurso de V. Ex•
V. Ex• iniciou o discurso dizendo que o Rio Grande do Sul era o
celeiro natural desta região c hoje estâ vazio. V. Ex• tem toda razão.
Mas ê uma questão de legislação e filosofia. A filosofia do Governo
revolucionãrio tem sido no sentido de sobrepor o financeiro ao
econõmico. O trabalho c a produção nada valem neste Pais.
Infelizmente, por uma questão de legislação e de principio, o dinhei·
ro vale tudo. Quem tem dinheiro, dobra de capital a cada ano que
passa, e quem só tem o trabalho c a produção, infelizmente não tem
nada.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) dinheiro vá parar no exterior, muitas vezes ...

Ainda que esse

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Em segundo lugar, há
· um problema que nós devemos focalizar. O Governo, cm 1966,
entendeu de mudar, modificando a filosofia tributária. A lavoura
passou a sofrer uma incidência fiscal, àquela época, na ordem de
18%, incidindo sobre o produto bruto, na mão do homem do campo.
Esse !CM é cobrado horizontalmente; í: cobrado sobre a operação
comercial. Em certos casos, cm certos anos, o agricultor paga para
trabalhar; paga imposto para produzir. Ora, na filosofia dos tributos, diz-se que tributo ó pagar, do que se ganha, alguma coisa ao
Governo, para retroagir em bcnel'ício de todos. No entanto, nobre
Senador Pedro Simon, não tem sentido o agricultor sofrer uma
tributação, já, hoje, de IS%, incidindo sobre o produto bruto das
suas mãos, quando esse produto ó deficitário ou gravoso. Mas, é o
que acontece. Dai, o êxodo rural; dai, os campos esvaziando-se; dai,
os celeiros vazios, como acabou de dizer V. Ex•. Então, o Governo
precisa modificar essa filosofia. A primeira, em que coloca o
financeiro acima do econõmico; e a segunda, modificando a legislação que dú direito aos Governos estaduais de cobrarem um tributo
sobre o trabalho numa operação comercial. Não se pode, realmente,
pagar tributo para trabalhar. Congrutulo-me com V. Ex• c tenho
certeza de que será um discurso dessa natureza, um debute, ncstn
Casa, que poderá ahrir os olhos do Governo para uma realidade, ~~
realidade de que quem trabalha precisa ter um lugar ao sol, sob
pena de ninguém mais trabalhar neste País. Muito obrigado a V. E.\'
OSR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Mus nàoé só isto.

Com quem estaria a verdade? Seria fâcil ao Governo ir lã e
dizer. Nem nós nem o Sindicato temos direito de cfetivar uma invasão, que, além do mais, teria de ser consumada à força.
Mas enquanto o Governo não governa e perde tempo buscando
"imaginação criadora" para dividir a Oposição, lembramos que a
palavra do Anglo não merece fé. Na safra passada ele foi surpreendido num crime contra a economia popular; industrializava carne
importada do Uruguai a preços protegidos, porque destinada ao
abastecimento do mercado interno.
Dai a nossa inabalãvel crença - se outros motivos não
tivéssemos - na palavra honesta dos safristas do Anglo e no
Sindicato que integram. São trabalhadores humildes, que estão sendo lançados ao desemprego, sem o Governo manifestar, por
qualquer iniciativa- e pelo menos- noção de sua responsabilidade social.
O mais grave, porém, é que informações colhidas pelo Centro
das Indústrias de Pclotas dizem que o Anglo estã fechando suas portas. Ou melhor, altcrarâ o objetivo de suas atividades, passando a
produzir conservas de frutas para exportação.
Será que o Governo sabe disso? Ou, pelo menos, estã in·
teressado em saber?
Afinal, existe um plancjamento de nossas atividades econômi·
cas, ou ele é, simplesmente, a vontade das multinacionais?
Teremos chegado a tanto e, realmente, é de fora do Pais, das
geréncias estrangeiras das grandes corporações, que se comanda a
economia do Brasil?
Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Por todos esses anos a economia nacional é mantida de joelhos,
diante do capital estrangeiro.
Não scrâ hora de erguermo-nos e de afirmarmos nossa
potencialidade, a partir da valorização do homem brasileiro, do tra·
balhador brasileiro e, ao lado do capital brasileiro, do empresariado
brasileiro?
Não é hora, afinal, de darmos às multinacionais, que aqui só
têm feito enriquecer e oferecendo em troca tão-somente uma falsa
impressão de desenvolvimento, um estatuto de comportamento c
açào, bem mais importante para o futuro. nacional que o
comportamento c a açào da Oposição, motivo de tantas preocupa·
çõcs das lideranças do Governo, nesta Casa e fora dela?
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Darei o aparte,
apenas pedindo um pouquinho de rapidez, porque o discurso é longo.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) chamar a atenção de V. Ex• ...

Eu gostaria de

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com o maior prazer.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Sabe u Casa que
V. Ex• está numu área que, reulmente, me diz muito de perto,
porque sou criador invc:rnista e industrial de carne.
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O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Logo, o discurso niio
se dirige a V. Ex•, que é um criador c um industrialista nacional.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- B, c caboclo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Niio, niio se sinta
atingido pelo meu discurso.
O Sr. Benedito Fenelra (ARENA- GO)- Mas, inegavelmente, V. Ex• ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Acredito que V. Ex•
não irâ cm defesa das multinacionais.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - O que cu gostaria
de deixar claro, é que parece que hà um desencontro de informações,
porque uma empresa nacional, também, no Rio Grande do Sul, de
grande porte, encerrou as suas atividades recentemente. Tenho
receios de que, realmente, a questão seja mais profunda da que, aparentemente, este de se querer atribuir o problema à falta de bois.
Talvez seja a baixa remuneração da atividade í: que esteja fazendo
com que as multinacionais saiam do sctor, porque, na realidade, pode-se dizer que houve um decréscimo acentuado do rebanho do Rio
Grande do Sul, como de resto, houve em todo o Brasil. Mas acredito
que a causa esteja na baixa remuneração, porque há outros setores
que estão rendendo muito mais, como muito bem chamou a atenção
o nobre Senador Agcnor Maria. O mercado financeiro, por cxem·
pio, é muito mais gratificante ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Esse sim, V. Ex•
trouxe um exemplo que é mais do que tudo neste País.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Bem, nós
estariam os chovendo no molhado. Agora, tenho receio de que a cau·
sa do problema no Rio Grande do Sul seja mais profunda, porque
toda atividadc primãria, no Brasil, é mal remunerada e as multinacionais, inteligentemente, orientam seus investimentos para
aqueles sctorcs que gratificam à saciedade.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Entendemos que sim.
Porque citamos aqui alguns exemplos das dificuldades que assaltam o Rio Grande do Sul, não se diga depois, que os problemas
são contáveis nos dedos. Verdadeiramente, todos os sctores- a ter·
ra e o povo que nos cabe a missão política de representar- estão cm
crise.
Em crise está o Governo estadual, com um dí:fict orçamentário
que já ultrapassa os 7 bilhões de cruzeiros, mas que ati: o inicio do segundo semestre- informam fontes oficiais- subirá para 9 bilhões,
matando no nascedouro qualquer cronograma de obras e tornando
cada mês mais difícil o pagamento em dia do funcionalismo.
Informam os jornais de ontem, editados na Capital ga~cha, que
o Senhor Governador iniciou hoje aquilo que é chamado pela imprensa de "peregrinação visando a buscar recursos que o Governo
Federal subtrai do Rio Grande do Sul c que somados aos prcjuizos
da estiagem estilo abalando as finanças estaduais".
A crise do Governo ga~cho, porém, í: muito mais séria.
Ela í: acentuada cada dia pela falta de condições politicas, económicas e sociais de gerar um desenvolvimento real. Não se trata s6
da falta declarada de recursos. Falta, principalmente, autoridade aquela autoridade que sô as urnas- quando livres c soberanas podem dar.
O Senhor Governador do Rio Grande do Sul, seu Secretariado,
todos.os escalões oficiais, enfim, viajarão muito a Brasflia, neste qua·
triênio.
O objetivo dessas viagens, porí:m, nunca serâ a rcivindicaçilo
forte; a exigência clara dos nossos direitos. Todos virão ao Planalto c
aos Ministí:rios para pedidos c apelos. Em peregrinação, como bem
classificou a imprensa porto·alcgrcnsc a viagem do Senhor Amaral
de Souza, iniciada hoje.
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Afinal, nua foram ungidos para criar problemas. São delegados
de uma confiança que não é: a do nosso povo e a quem os escolheu
devem poupar preocupações.
Mas ao lado da crise do Governo, os Municípios vivem uma
constante de crises, por falta de recursos orçamentários e de apoio,
tanto na área do Estudo quanto na da União.
Sabem os Srs. Senadores, tanto quanto o comum dos mortais,
que a Federação í:, hoje, uma simples figura de retórica- um retalho desbotado de idéias na colcha constitucional.
Tivemos uma seca em 77, de profundas conseqUências para o seter primário gaúcho. No entanto, os senhores de todos os poderes da
revolução relativa nunca se preocuparam com as dificuldades ocasionadas, que se multiplicaram, ao .repetir-se a crise climática em 78.
A estiagem ocorrente na safra 76-77 não serviu de liçiio aos donos da economia brasileira e daí a evidência de todo o despreparo governamental, quando a falta de chuvas voltou ao cenário dos campos
gaúchos.
Se não tínhamos alimento para o mercado interno, na seca de 77
c faltava bens essenciais na mesa dos brasileiros, que os gaúchos tinham produzidos e o Governo, exportado, agora, na estiagem de 78,
não tínhamos, sequer como alimentar nossos rebanhos, pois a tona
de soja fora toda vendida, para que o gado europeu pudesse atravessar o inverno sem problema. E chegou-se, na oportunidade, ao
cúmulo de sugerir aos pecuaristas do Rio Grande do Sul- sugestão
oficial e pública do então Secretário da Agricultura- a transferência de seus rebanhos para outras unidades da Federação, onde os
campos não estivessem queimados.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A dívida ativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 1968 era de
43 milhões 138 mil cruzeiros. Em 1977, essa divida chegava a 910 milhões 201 mil cruzeiros.
Também de 68 a 77, a nossa dívida, a longo prazo, aumentou de
43,2%; a dívida, a curto prazo, aumentou de 31% c a dívida flutuante,
igualmente aumentou de 31 %.
Estes são dados de análises feitas pelo Egrégio Tribunal de Contas - dados que comprovam uma situação de crise, que transfere
para futuras administrações as dificuldades presentes, que não são
equacionadas e muito menos resolvidas.
Veja-se, por exemplo, que, em 1963, os recursos próprios no
Orçamento do Estado eram da ordem de 87% e, em 1977, não passaram dos 79%. Em contrapartida, as Operações de Crédito que somavam cerca de 6% do Orçamento, em 1968, atingiram os 10%, no
Orçamento de 77.
Daí ser uma fatalidade para os governos estaduais, impostos
pelo relativo revolucionário, buscar recursos na esfera federal, num
circulo vicioso que só serve para atrelar os Estados ao unitarismo federal.
Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Levamos 15 anos, dizendo ser indispensável conter os salários
para triunfarmos sobre a inflação.
Os resultados não foram nada alentadores para a revolução dos
tecnocratas ...
Levamos 15 anos atribuindo à inflação uma pressão generalizada da demanda sobre a oferta efetiva e potencial de bens e serviços; o
aparente combate ao aumento de preços foi pretexto tanto para o arrocho salarial dos 4 primeiros anos de regime ainda militar, quanto
para a politica de contençào dos salários, durante o período do "milagre" c representou, ainda, a desculpa principal para o agravamento
da concentração da riqueza nas poucas mãos dos privilegiados e de
marginalização de contingentes cada vez maiores da sociednde, na
era Geisel-Simonense,
Foram 15 anos de erros graves que dilapidarum o património
dos Estados c Municípios brasileiros na inocultável dcpem\ência das
multinacionais, tanto que nunca foram atacadas us causas reuis da
inflaç:io, penalizando os sctores que na verdade u desfrutum. Nunca
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se pensou, pelo menos, cm desmontar a ciranda da especulação fi.
nunceira que representa, hoje, ainda, o mais poderoso fator de realimentação do aumento dos preços.
Os problemas da terra, da propriedade da terra, foram dei•ados
à margem; o seguro agrário, esquecido; a monocultura para exportação, imposta; os pequenos e médios produtores sujeitados ao desespero do abandono.
Hoje, importamos carne, leite, frutas, milho - tudo quanto o
Rio Grande do Sul sempre produziu para si mesmo, para o Brasil e
para e•portação. Mas continuamos produzindo, em escala crescente,
bens de consumo durável, no comprometimento da tecnoburocracia
imperante com as grandes corporações multinacionais.
O Sr. Lázaro Barhoza (M DB - GO) - Permite V. E•• um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) -Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Apenas para dizer que
V. Ex• traça a radiografia não só do seu Estado, o Rio Grande do
Sul, mas traça, nas suas cores reais, a radiografia do que vai pelo
Brasil afora.

Quarta·felr• 16
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dita revolucionária- a mesma Revolução, que no seu relativismo,
depois os abandonou à própria sorte, abandonando o Rio Grande
do Sul.
Agora, com Amaral de Souza, as deficiências estão multiplica·
das tantas vezes quantas foram os governadores impostos. Cabe à
chamada Revolução, portanto, assumir as responsabilidades.
Eúgimos, agora, um procedimento diferente: que os indicado·
rcs de Amaral de Souza se responsabilizem por ele c déem, mesmo
através dele, a todos os gaúchos, condiÇões de trabalhar. Dêem aos
gaúchos condições de trabalhar, e o resto podem dci.ar por nossa
conta.
Não poderia, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de
V. Ex•, dizer da alegria e da satisfação cm ver, daqui da minha tribu·
na, ao lado do ·MDB, a figura c•traordinâria do Senador Teotônio
Vilela, que honra a Bancada da Oposição. Tenho o prazer c a satisfa·
ção de pela primeira vez - tenho certeza que em nome da minha
Bancada c do meu L!dcr, - levar a S. Ex• a saudação c o carinho
com que nós, e tenho certeza, o povo brasileiro, o recebe ao lado daqueles que lutam por democracia c por justiça social. Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito obrigado a de lei que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário.
V. Ex• Não adianta alegarmos acidentes climáticos ou de outra naSão lidos os seguintes
tureza, para explicar a baixa renda, a paupcrizaçào real da economia
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 120, DE 1979
gaúcha.
O que ocorre, fundamentalmente, é que todo o nosso organisEleva a multa do empregador que deixa de cumprir
mo produtor está minado por uma política insalubre, com seus inexdecisão judicial alusiva a readmissão ou reintegração de
plicáveis confiscos e não menos inexplicáveis subsidias e preços míniempregado, para um salário mínimo por dia de atraso,
mos.
modificando o caput do artigo 729 do Consolidação das Leis
No momento, por c•cmplo, a escassez de combustível, está pado Trabalho- Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943.
ralisando a indústria e a agricultura, cm nosso Estado, levando o emO Congresso Nacional decreta:
presariado local a conviver com um sistema de insegurança, que, cer·
Art. I• O caput do artigo 729 da Consolidação das Leis do Tra·
tamcntc, 'lai gerar o desemprego.
ba!ho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943,
A crise é cada dia mais aguda.
passa a vigcr reimpresso nos termos infra:
E cada dia mais ausente está o Governo Federal e mais sem
"Art. 729. O empregador que deixar de cumprir decimeios de ação o Governo estadual.
são
passada
cm julgado sobre •·cadmissão ou reintegração
O importante, então, neste momento, não está na nossa crítica,
de empregado, além do pagamento dos salârios deste,
nem na cabeça dura do Governo, querendo negar-se ao reconheciincorrerll na multa de valor equivalente a um salário minimento do quanto tem errado, despojando os Estados de todas as
mo regional por dia, até que seja cumprida a decisão."
condições próprias de atuação, que os fazia caminhar com seus
Art.
211 A presente Lei entra cm vigor à data de sua publicação.
meios e por eles atender as suas questões básicas.
O Rio Grande do Sul sempre teve orgulho dessa condição de caJustJHcação
minhar por conta própria.
Presentemente, vige o caput do artigo 729 da Consolida_çào das
Eis porque o gaúcho, agora, não quer ajuda; quer justiça e recla- Leis do Trabalho com a redução que se segue:
ma que o deixem trabalhar,
"O empregador que deixar de cumprir decisão passaAjuda precisa o Governo do Estado. A responsabilidade de
da cm julgado sobre readmissão ou reintegração de
quem o escolheu c o fez Governador está cm cheque. Escolheram
empregado, além do pagamento dos salâriós deste, incorreum Governador- agora, têm a responsabilidade de ajudll-lo.
rã na multa de 1/50 (um cinqUenta avos) a !fiO (um déci·
Nilo é correto - pensa a Oposição no Rio Grande do Sul mo) do salãrio mínimo regional por dia, até que seja
que a Rcvo!uçilo relativa, tendo imposto um Governador, deixe que
cumprida a decisão."
ele se queime politicamente, no calor dos problemas determinados
f: tal a inc.prcssividadc dessa multa, que os empregadores
pelo próprio relativismo rcvolucionllrio, por falta de apoio federal.
Em nome do Rio Grande do Sul, de todos os gaúchos, acima e prolongam, quanto querem, o cumprimento da decisão passada cm
além das posições partidllrias, sentimo-nos na obrigaçilo de fazer da- julgado, determinadora de readmissão ou reintegração do Trabalha·
qui a reivindicação forte, que o Sr. Governador do nosso Estado dor.
não têm condições politicas de fazer perante o poder federal, do
O artigo 496 da CLT, mais cauteloso, prevê que "quando a
reintegração do empregado cstllvcl for dcsaconsclhllvcl, dado o grau
qual é somente um delegado de confiança.
Que os poderosos donos de todos os favores, nestes 15 anos de de incompatibilidade resultante do dissldio, especialmente quando
relativismo rcvolucionârio, rcsponsam perante os gaúchos, na res- for o empregador pessoa ílsica, o tribunal do trabalho poderá
converter aquela obrigação cm indcnizaçi\o devida, nos termos do
ponsabilidade única pela escolha que nos impuseram.
Temos o direito de reclamar assistência do c~ntralismo financei- urtigo seguinte". E este assegura a indcnizaçào por rescisão de
ro que manda c desmanda no Pais, para um Governo que não é por contrato por prazo indeterminado, puga cm dobro.
culpa do povo gaúcho que ocupa o Pulllcio Pirutini.
Em ruzilo de tais normas, consagrados jusluboristus recomen·
Os mules que sofremos fazem parte de umu cudeiu de decisões dam maior atcnçr10 do Trihunal, pois se este sentir que: a incompati·
sem povo: sofremos com Perucchi, sofremos com Triches, sofremos bilidadc entre as partes é deveras t•ccntuadj, deve aplicar u regra inscom Guuzzclli- todos colocudos no Pirutini sem voto, por escolha crita no art. 496, convcrlcndo aquela providência cm indcnizaçf10.
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Elevando o valor da multa, tal o fazemos, com a presente inicia· ou na atividade fará jus u um abono mensal, que não se incorporarft
tivu parlamentar, nosso c:scopo naturalmenlt:, i! apressar ;.1 à aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
readmissão ou a reinlegraçào, embora estejamos com a maioria,
I - 25% do salário de beneficio, para o segurado que contar
deixando à perspicácia dos julgadores optar pelo preceito que mais trinta e cinco ou n.uis unos de serviço;
adequado amparo possa garantir ao trabalhador, em tais situações.
11 - 20% do salário de bencl1cio, pura o segurado que tiver
Mais rentes às partes, c conhecedores de minudi:ncius do dissi- entre trinta c: trinta e cinco anos de atividadc."
dio, os juízes terão razões suficientes para decidirem sobre u regra a
Ocorre, entretanto, que a aposentadoria por tempo de serviço
aplicar. A sabedoria dos legisladores celetistas instrumentalizou-lhes com I00% do salário de benel1cio i: concedida aos homens após 35
unos de atividade e, ils mulheres, após 30 anos.
o bastante para tanto.
Dessa forma, as mulheres só adquirem direito uo abono de
Com esses esclarecimentos informadores do embasamento em
que nos encontramos abroquelados, confiamos venha o projeto em permanência em serviço no valor de 25% do salário de benefício, S
justificação recolher o apoio que lhe é indispensável para sua ercção anos depois de cumprirem o tempo necessário para se aposentarem,
enquanto que os homens adquirem-no no mesmo ano em que teriam
em lei.
direito de se aposentar nas mesmas condições.
Sala das Sessões, IS de maio de 1979.- Nelson Carneiro.
Por outro lado, S anos antes desse prazo, os segurados do sexo
LEGISLAÇÃO CJTA DA
masculino passam a fazer jus ao abono no valor de 20%, ao passo
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
que os segurados do sexo feminino só têm direito ao mesmo benefí·
Consolidação das Leis do Trabalho. cio quando completado o tempo para aposentadoria.
A discriminação i:, portanto, evidente e deve ser corrigida. E: o
"
que propõe o projeto .
. .
. . "
Sala das Sessões, IS de maio de 1979.- Franco Montoro •
.
"

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

Art. 729. O empregador que deixar de cumprir decisão passada
cm julgado sobre readmissão ou reintegração de empregado, além
do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de 1/50 (um
cinqUenta avos) a 1/10 (um décimo) do salário mínimo regional por
dia, até que seja cumprida a decisão.

LEGISLAÇÃO CITA DA
LEI N• 5.890, DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de pre•ldêncla social, e dá outras
pro•ldênclas •

.............................. ... .················· ...... .
··················· ...................................... .
....... ········ ...... ························· ........... .
1Às Comissões de Consliluição e Jus liça e de Legislação
Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 121, DE 1979
Dispõe sobre a concessão do abono de permanência em
senlço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de
atlvldade, dando nova redaçio ao § 4• do artigo 10 da Lei
n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Dê-se ao§ 4• do artigo lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973, a seguinte redaçi!o:
"§ 4• Todo segurado que prosseguir no emprego ou na
atividade fará jus a um abono mensal, que não se incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
I - 25% do salário de benencio, para o segurado do
sexo masculino que contar 35 anos de atividade e para o
segurado do sexo feminino que contar 30 anos de atividade;
II - 20% do salário de benefício, para o segurado do
sexo masculino que contar 30 anos de atividnde e pura o
segurado do sexo feminino que contar 25 anos de utividu·
de."
Art. 2• Serão os encargos decorrentes desta Lei atendidos com
us receitas referidas no Capítulo l, do Título IV da Lei Orgânica du
Previdência Social.
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor nu data de sua publicação,
revogadas us disposições em contrArio.
Justificação
A proposição corrige uma discriminação da legislação
previdcnciáriu contra a mulher c atende u recomendação formulada
pelo II Congresso dos Gráficos, realizado no Rio de Janeiro.
Atuulmente, a concessão do abono de permun~nciu em serviço
está disciplinada pelo§ 4Y do urtigo lO du Lei n' 5.890, de 8 de junho
de 1973, nestes termos:
"§ 4• Todo segurado que, com direito uo gozo du aposentadoriu de que truta este urtigo, optar pelo prosseguimento no emprego

§ 4• Todo segurado que, com direito ao gozo da aposentadoria
de que trata este artigo optar pelo prosseguimento no emprego ou na
atividadc fará jus a um abono mensal, que não se incorporará à
aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
I - 25% (vinte e cinco por cento) do salário-de-benefício, para
o segurado que contar 35 (trinta c cinco) ou mais anos de atividade;
11 - 20% (vinte por cento) do salário-de-beneficio, para o
segurado que tiver entre 30 (trinta) c 35 (trinta e cinco) anos de atividadc.

........ ' ........................ " ...................... .
Iiis Comissões de ConsliiUIÇiio e Jusliça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas que vêm de
ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre u mesa, comunicação qucserá lida pelo Sr. !•-Secretário.
E lida a seguin/e
OF. n• 48/79
Brasllia, 15 de maio de 1979.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa E~celência que estarei ausente das Sessões
do Senado Federal no pcr!odo de 16 u 24 deste mês, purn integrar a
comitiva do Excelcnt!ssimo Senhor Ministro da Murinhu, na sua viagem à Amazônia.
Aproveito u oportunidade pura reafirmar a Vossa Excelência
meus protestos de clcvudu cstimu c considcrução.- Jor~c Knlumc.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência lica ciente.
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho
Alexandre Costa - José Sarney - Alberto Silva - José Lins Agenor Maria - Dimtrte Mariz - Jessé Freire -Cunha Limu Humberto Lucena- Aderbal Jurcma- Arnon de Mdlo - Louri·
vai Baptista- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Muri·
lo Badaró -· Tancredo Neves- Amurai Furlun- Frunco Monto·
ro - Orestes Quércia - Benedito Canelas - Vicente Vuolo Pedro Pedrossian - Saldanha Dcrzi - Mfonso Camargo - José
Richa- Jaison Barreto- Tarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estú Gnda a hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Irem 1:
Votação, cm turno único, do Requcrimento n• 128, de
1979, do Senador Humberto Lucena, solicitando a retirada
do Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1979-Complemen·
tar, de sua autoria, que acrescenta parâgrafo ao art. I• da
Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970 (Lei das
Inelegibilidadcs).
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua cm votaçiio o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentí.l·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coclho)-ltem 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n' 130, de
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, das ordens do dia baixa·
das pelos Ministros de Estado do Exército, Marinha c Acro·
náutica, por ocasião do trigésimo quarto aniversário do
Dia da Vitória.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Serâ feita a transcrição.
E a seguinte a matéria cuja rran.rcriçào é solicitada
ORDEM DO DIA DO
GENERAL WALTER PIRES DE CARVALHO
E ALBUQUERQUE;
MINISTRO DO EXERCITO.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para encaminhar
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Registramos hoje, com o coração pleno de orgulho da nossa
Devo uma satisfação ao Senado, ao retirar este projeto de lei condiç5o de representantes fardados desse generoso povo, mais um
que altera a Lei das Inelegibilidades. 1:: que, depois de um estudo aniversário do término da Segunda Guerra Mundial.
mais acurado da matéria, decidi seguir um caminho mais radical,
As enternecedoras homenagens que anualmente a Nação brasiisto é, a revogação pura c simples da alinea b, do inciso I do art. I• leira presta, com lágrimas de saudade, a memória daqueles que cn·
da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970, através de uma
frcntaram, com estóica coragem, as forças aguerridas e experimentanova proposição, com a seguinte justificativa:
das no nazi - fascismo no solo milenar da Europa, constitui uma
"Com a alteração do art. 185, da Constituição a meu prova de gratidão c de justiça aos seus heróicos filhos.
Ao longo da nossa história, as 1Forças Armadas têm cumprido
ver, impõe-se a revogação da alinea b do inciso I do art. I•
cscrupu\osamcnte sua dignificantt: missão de preservar a integridade
da Lei Complementar n• 5 (Lei das Inelegibilidades).
Senão vejamos:
de nosso território e a unidade espiritual da Pátria, garantindo os po·
O dispositivo que se pretende extinguir, através deste dert!s constituídos, u lei e a ordem.
projeto de lei, tornou inclcgíveis os que foram atingidos por
O sangue dos companheiros que tombaram cm solo italiano, a
Atas Institucionais, bem como os que foram destituídos bravura incomparável dos nossos infantes, a agressividade dos cavados mandatos que exerciam, por decisão das Assembléias laria nos do Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, a er<ciéncia
Legislativas, estendendo-se a inelegibilidade, quando c&ssa- dos nossos artilheiros, a abnegação impar dos engenheiros, a dedi·
do o punido, ao respectivo cônjuge.
caçào e o sacrincio dos integrantes do Serviço de Saúde, o esforço in·
Ora, quanto aos que tiveram os seus direitos políticos gente do pessoal de Comunicações e de Intendência, a assistência
suspensos, o novo texto do Art. 185, da Constituição, já es· constante e valiosa dos capelães militares, c, enfim, o elevado senti·
tabclccc que a inelegibilidade para o exercício de qualquer mento do devcr de todos os que participaram daquela cruzada mcfunção pública ou sindical, além dos casos previstos nesta morúvcl, assinalaram o alto valor do soldado brasileiro.
Constituição c cm Lei Complementar, vigorará enquanto o
Trinta c quatro anos são passados desde o inesquecivel R de
cidadão eJ·Jiver com sertr direi los políticos :ru.rper.sos. Quer di- maio de 1945, dia da vitória das forças aliadas na Europa.
zer, a norma extingue a pena eterna que mon.11ruosamenre
Hoje, quando vemos aumentar em ritmo surpreehdente o patri·
estava agasalhada em nossa lcgislaçilo eleitoral.
mónio nacional, graças ao trabalho diuturno de todos os seus filhos c
No que tange aos demais, isto é aos que foram cassa- o clima de paz c responsabilidade proporcionado pela Revolução de·
dos, destituídos, demitidos, aposentados, reformados ou mocrútic" de Jl de Março de 1964, quando notamos a crescente
postos cm disponibilidade, pela legislação revolucionária, prosperidade do nosso Pais em todos os setores de utividades c senti·
tanto não se pretendeu alcança-los com a inelegibilidade mos a ~ •iiniçào c o aumento da.1 suas responsabilidades perante o
que não se suspendeu os seus direitos políticos. Por outro mundo e a ampliação do seu prestígio internacional, agradecemos
lado, os Atos Institucionais que os atingiram já foram ex· ilqudes que, por nele terem confiado, o amar~m até o sacrifício su·
prcssamente revogados e, agora, o próprio Governo jú premo de suas vidas e, por terem-no amado, creram no futuro radioadmite a concessão dn anistia.
so da grundc Pátria brasileira.
Portanto, a uprovaçào deste projeto de lei, nesse senti·
Soldado do Brasil;
do, é uma decorrênciu dos tempos de abertura, se não fosse
Cahc a todos nós a sublime tarefa de glorincar os comranhciros
uma exigência dos princípios de justiça c eqUidade,"
d•1 Força Exrcdici~.máriu Brasileira, da Marinha dt: Guerra c da
Amanhã, Sr. Presidente, encaminhurci ú Mesa do Scn:1do 1.1 Força Aérea que, imolando-se pela Pütria, proporcionaram ~Is nova!'>
novo projeto de lei sobre essa matêri:1.
gcraçllcs as condições indispcns[tvcis ;1n nosso pleno d~·senvolvimcn
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
tn, :\ lr.:rnllr~mça sempre viva de seus feitos constitui o linalquc. apc-
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snr do negativismo e das uções deletérias de uma minoria de oportunistas de todas as horas, cujo interesse maior é tumultuar a vida nacional, continua mostrando os amplos caminhos que havcruo de con·
duzir o Brasil ao seu esplendente destino, de acordo com os ideais de
Justiça e liberdade pelos quais nos engajamos em 31 de março de
1964."

ORDEM DO DIA
ALMIRANTE MAXIMIANO EDUARDO
DA SILVA FONSECA
MINISTERIO DA MARINHA
''Há 34 anos, nesta mesma data, era assinado cm Berlim, o armistício da 2• Guerra Mundial. Rendiam-se as forças inimigas às po·
tências aliadas, virando-se uma das páginas mais tristes da história
da humanidade, após cinco anos e oito meses de lutas, sacrifícios, sofrimentos e misérias. Encerrava-~e, com a vitória aliada, mais uma
tentativa totalitária de escravização e de derespeito à dignidade.hu·
mana.
O Brasil, país de índole ínegilvelmente pacífica, nào hesitou, po·
ri:m, em unir-se ao bloco das Nações que defendiam a liberdade e a
integridade dos povos, então seriamente ameaçadas. Vítima de in·
só li ta agressão à sua 3oberania, a 31 de agosto de 1942 ingressava na
luta contra os países do Eixo, em defésa da Segurança Nacional,
como resposta aos traiçoeiros torpedeamentos e afundamentos de
numerosos navios que arrastavam consigo para o fundo do mar cen·
tenas de bravos marinheiros patrícios.
Contávamos com parcos meios materiais para fazer face à imensa tarefa de manter as nossas comunicações marítimas, que garantiam o indispensável fornecimento de matérias-primas vitais aos alia·
dos do Norte. Tal fato, entretanto, só faz ressaltar o entusiasmo e o
valor profissional de nossos marinheiros que, sob o comando seguro
do almirante Alfredo Carlos Soares Outra, conseguiram levar a
cabo a sua missão, realizando 610 comboios, que incluíram 3.164
navios me~cantes, totalizando mais de 16 milhões de toneladas.
Mais do que uma simples comemoraçào de vitória, rendemos
neste dia o preito de imensa gratidão aos nossos heróis da corveta
Camaquã do navio-auxiliar Vital de Oliveira, do cruzador Bahia e
dos 32 navios mercantes brasileiros perdidos em batalha, unidos aos
heróicos companheiros do Exi:rcito e da Aeronáutica que perderam
suas vidas no cumprimento do dever. Que o valoroso exemplo destes
nossos irmãos nos empreste a força necessária para bem executarmos nossas tarefas, de modo a manter incólume a honra, a dignidade
e a integridade nacional, que eles tão bem souberam garantir no passado. Carlos Auto de Andrade - almirante-de-esquadra-chefe do
Estado-Maior da Armada".
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Saibamos fazer do .. Dia da Vitória", este magnffico exemplo de
luta por princípios, a oportunidade para renctirmos sobre a importüncia da paz, estu frúgil presença no mundo em que vivemos, esta
eterna presença no coraçi10 dos verdadeiros democratas.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -ltem3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 134, de
1979, do Senador Orestes Qué:rcia, solicitando o
dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 97, de
1975, de sua autoria, que altera a redução do§ 2• do art. 67
da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n' 3.807, de 26
de agosto de 1960).
Em votaçuo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ~.:onservar-se como
estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento voltará a tramitar
normalmente, juntamente com os Projetas de Lei do Senado n•s 169
e 217, de 1975, cm face de tramitação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 136, de 1979, do
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 193, de 1975, de sua autoria, que altera a redaçuo do art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservur-sc como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento aprovado voltará à
sua tramitação normal, juntamente com os Projetas de Lei do Senado n•s 283, de 1976 e 121, de 1977, cm virtude de tramitação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1977 (n• 880/75, na Casa de origem), que
dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dá outra~
providências, tendo
PARECERES, sob nvs 79, 80 e 81, de 1979, das
Comissões:
-de Segurança Nacional, favorável;
- de Economia, contrário, com voto vencido, em
separado, do Senador Vasconcelos Torres; e
-de Finanças, contrário.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
ORDEM DO DIA DO MINISTRO DA AERONÁUTICA
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
BRIGADEIRO DELIO JARDIM DE MATTOS
dos. (Pausa.)
"A ideologia dos radicais esgota-se com a agressão, pois cons·
Rejeitado.
truir i: tarefa de lúcidos.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação
Não existe vitória sem a consciência do valor da paz, porque o Câmara dos Deputados.
lutar por lutar é fruto de uma visão esti:ril da vida, onde as grandes
E o seguinre o projeto rejeitado
causas desaparecem para dar lugar aos ressentimentos improdutivos.
A votória aliada, em 8 de maio de 1954, foi, sem dúvida, a reposPROJETO DE LEI DA CAMARA N• 21, DE 1977
ta da razão a um mundo perplexo e ameaçado por um sonho insensa(N' 880-B/75, no Coso de origem)
to de conquista.
Dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dó outra~
Os que lutaram pela honra de suas bandeiras, os que entregaram
providências.
suas vidus em defesu do direito à liberdade, os que colocaram os desO Congresso Nacional decreta:
tinos da humanidade acima de todas as composições, não o fizt:ram
com os olhos voltados apt:nas para os dias incertos que estavam viArt. 11' Os estahclccimcntos comerciais que se dedicam à'vcn·
wndo. Tinham a sustentú-los principias eternos, idéias de justiça ali- da de armas de fogo de uso permitido somente vcndcràn estes producerçados ao longo do caminhur da história.
tos mediante a aprcscnt:u;ào de autorhmçi'to expedida pela autorid:lAos que tudo ambicionaram c tudo perderam faltou uma pro- dc policial competente.
post:l de futuro, pois tHlo existe amanhã para as nações que St.'
:\rt. 21' A autoridade rolicial cnmpt~tentc somente autorizar{t
estruturam a pmtir rlo ódio e du frustaç~o.
a aquisit;;'lo de armas de fogo ans muiorcs de vinte c um anos, com
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pror.ssão definida e mediante requerimento instruído com atestado
de antecedentes e um ou alguns dos seguintes documentos, ajuízo da
autoridade policial:
a) cédula de identidade;
b) carteira profissional;
c) título eleitoral;
d) atestado de ativídadc profissional expedido pelo órgão públi·
co ou empresa privada onde o interessado preste serviço.
Parãgrafo único. O requerimento deverá conter explicações
pormenorizadas da pretendida aquisição de arma de fogo que, a critério da autoridade policial,justir.carào ou não o deferimento do pe·
di do.
Art. 3• Após a efetivaçào da transação, o estabelecimento comercial comunicará à repartição policial competente a venda da arma, entregando-a ao comprador acompanhada de nota de venda, futura ou documento equivalente, contendo indicações quanto ao nú·
mero, data e autoridade expedidora da autorização de que trata o
art. 1•.
Art. 4• A inobservância do disposto nesta lei acarretará, aos
estabelecimentos comerciais infratores, a aplicação de multa no valor
de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), reajustável anualmente em
conformidade com a Lei n• 6.205, de 1975.
Parágrafo único. No caso de reincidência, o estabelecimento
comercial infrator terá cassado seu alvará de funcionamento.
Art. 5• Os compradores de armas de fogo, nas condições pre·
vistas nesta lei, deverão comunicar à autoridade policial competente
a transferência de arma a outra pessoa, imediatamente após a sua
cfetivação.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
acarretará aos infratorcs a aplicação de multa correspondente a
CrS 1.000,00 (um mil cruzeiros), reajustável anualmente nos termos
da Lei n• 6.205, de 1975.
Art. 6• O Poder Executivo rcgulamcntarâ esta lei no prazo de
60 dias.
Art. 7• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. 8• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cã·
mara n• 16, de 1978 (n• 123/71, na Casa de origem), que
inclui no Plano Nacional de Viação, catalogada como BR·
158, a rodovia Vai de Scrra-lvorá-Fachinal do
Soturno-Dona Francisca, tendo
PARECERES, sob n•s 136 a 138, de 1979, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc, com voto vencido do Senador Otto Lehmann;
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
contrário; c
- de Finanças, favorável.
Em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
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Temos a inclusão da BR-171, no Norte do nosso Estado, isto i:,
de São Mateus, Nova Vené:cia, Mantena, Governador Valadarcs,
uma estrada vital para os interesses do nosso Estado, e para o escoa.
menta de Minas Gerais.
Assim, estamos discutindo a inclusão de um plano, c estamos
pedindo, também, a inclusão de outra estrada. A nossa, no Estado de
Espírito Santo, que liga Nova Venécia, Mantena, Governador Valadares, do conhecimento do nobre Líder da Maioria o Sr. Senador
Moacyr Dalla, i: uma estrada vital porque liga um grande centro da
Vale do Rio Doce, que é Governador Valadares, com o seu escoamento através de Mantena, na fronteira de Minas Gerais com Espiri·
to Santo, entrando em nosso Território, Nova Vcnécia e São Mateus.
A outra i: inclusão no Plano de Viação Nacional também, Sr. Presidente, de outra rodovia importante no sul do nosso Estado, isto é,
lnhuma, Nunes Freire, Anutiba, Placa, BR-101.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - V, Ex• permite um
aparte'!
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador
Saldanha Derzi, sofreie a sua ânsia de apartear, porque estou encaminhando a votação e V. Ex• sabe que não pode ter acesso a minha
palavra. Mas, todas as vezes cm que for apresentado aqui um projeto
incluindo uma estrada do Mato Grosso, seja Mato Grosso do Norte
ou do Sul, estaremos fazendo meira com V. Ex• para apoiá-lo, como
õzemos r.Jeira no desmembramento do Estado e como o fizemos
também cm vários projetas sobre a briga cm Mato Grosso de centros
municipais, cm que também votamos. Portanto, vote V. Ex• conosco
que estará retribuindo no inõnitesimal o muito que jã õzcmos por
Mato Grosso, através de projetas de V. Ex•
Sr. Presidente, temos, também, dois projetas visando à inclusão
no Plano de Viação Nacional de uma estrada no norte do nosso Estado c de outra estrada do sul, ambas vitais para a nossa economia,
visando os famosos "corredores de exportação" que lém, como porto final, o Porto de Vitória - um grande porto que Mato Grosso
não tem, pois só tem porto fluvial- o maior porto de provimento de
cargas do Brasil, com 55 milhões de toneladas, que é o Porto de Tubarão, no nosso Estado.
Assim, Sr. Presidente, solicitamos ao Senado o apoio para esta
inclusão, porque esta é uma rodovia muito extensa; a nossa rodovia
atravessa o Estado cm 380 quilómetros de largura apenas, um peque·
no Estado, mas cujo território, cujas áreas interessadas são vitais
para a economia do Estado e a do próprio Brasil, cm virtude de existirem no sul c no norte zonas produtoras de café, cuja saída de seu
produto para o Porto de Vitória é fundamental para a economia brasileira e para a economia capixaba. (Muito bem!)
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
Sr. Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Para encaminhar a
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir o pro·
votação)- Sr. Presidente, o projeto cm exame pretende incluir no
jeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto originário da Câmara dos Deputados inclui Plano Nacional de Viação, como uma das BR-400, a ligação Vai se
no Plano Nacional de Viação a rodovia Vai de Scrra-ivorá- Serra (BR-158) - lvorá-Fachinal do Soturno-Dona Francisca.
A despeito dos elevados propósitos da iniciativa, não deve a
Fachinal do Soturno-Dona Francisca. uma das variantes da BR·
mesma prosperar, por inconveniente e inoportuna.
158.
Com efeito, u rodovia proposta, além de não atender às exigênSr. Presidente, vftrias vezes o Senado h:m .. sc manifcstudo pclu
cias prescritas pura inclusão no Sistema Rodoviário Federal, afigurainclusão de <stradus outras no Plano de Viação Nacional.
Temos um projeto, Sr, Presidc:Jtc, incluindo, também, no Plano se de interesse exclusivamente local.
Observc.~·sc:, aliús, que o mencionado trecho constitui purtc da
de Viação Nacional duas rodovias no Estudo do Espírito Sunlo. Hoje, pelo que temos notícia, a cstradn que om prt:tcndcmos incluir no rodovia estadual RS-348, com tcrruplunugem concluída.
O seu carútcr estritamente estudmli Cai declarado pelo órgão téc·
Pluno de Viaçào Nucional atinge:: ao Território do E:ando do Rio
nico competcntl', ou seja, o Conselho Administrativo do Dcparta.
Grande do Sul, a IIR-158,
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n'' 34, de J-4-1971, conforme Resolução n1' SIS(71.
1\ssim sendo, entende-se que a referida lig:1ç~w de\'e permane~cr
sob jurisd1çllo estadual, não havendo qualquer justiti~;lti\'<1 paro1
inclui-la no PNV.
Lembre-se, em derradeiro, que n proposição, por cnvl1lvcr :lll·
menta de despesa, contraria o disposto no •trt. 57, inciso II. da C:1rta
Magna, n~10 podendo, também por isso, merecer acolhida.
Sr. Presidente:, a justificativa do nobre Senador Dirceu Cardoso
em que pese o desarquivumcnto de dois requerimentos de sua auto·
ria, enfoca trecho rodoviário no Estado do Espírito Santo. E de se
lembrar que uma efetivnmente é interestadual e a outra i: intermunicipal de região que conhecemos c de grande produtividade. Nas condições.em que se tratava de simples requrimento de desarquivamento, houve por bem a Maioria cm atender à solicitação do nobre Senador Dirceu Cardoso. Nesse, porém, quando se trata de rodovia já
prevista no Plano Rodoviário Estadual, há por bem a Maioria em rejeitar o projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão
a mati:ria. (Pausa.)
Não havendo quem queira prossegui-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se
acham.(Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.
E o seguime o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1978
(n' 123-C/71, na Casa de origem)
Inclui no Plano de Viação, catalogada como BR-158, a rodovia
Vai de Serra-1voní-Faehinal do Soturno-Dona Francisca.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I' Fica incluída como uma das BR-400 a ligação Vai de
Serra (BR-158)-lvorá-Fachinal do Soturno-Dona Francisca.
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 4, de 1979 (n' 5.284/78, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e dá outras providências, tendo
~
PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 168 a 170, de
1979, das Comissões:
-de Constituiçiio e Justiça;
- de Segurança Nacional; e
- de finanças.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encc:rrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Scnudorcs que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai i1 sançlio.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N'' 4, DE 1979
(n' 5.284/78, na Casa de origem 1
De iniciatil·a do Senhor Prt•Jidt•flte da Rt•plih/ica
Dl~e AObr~ o F.•tatuto do1 Pollclal!rMIIItart'i d11' PoUd11~ MUltar"
dOI Territórios Ft-Jrr:IJ do Amap,, de Rondônia e de Roraima, r dll ourra11 pron·

dfnd••·

O Congresso Nacional decreta:
An. J9 O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitO!! c
prerrogativa~ dos Policiais· Militares, das Policias· Militares do!l Territórios Federais
do Amapá, de Rondônia c de Roruima.
Art. 2• As Policias' Malllltrcs dos Territórios Federais udmimstratiHa c
opc:racionulmc:ntc subordinadas aos respectivos SecretAries de Segurança Pública, sAo
mstituiçôC! consideradas forças auxilio.rc:s, reserva do Extrcito, destinadas à manutc:n·
çlo da ordem pública nos Territórios Federai&, c t~m como compc:t~ncia bAsicu, no
llmbito de suas jurisdições;
I - executar com cxclutividadc:, ressalvadas as missôcs peculiares das Forças
Armadas c os casos estabelecidos cm lcgislaçllo cspccUicu, o policiamento Oitc:nsivo,
furdado, plancjado pelas autoridade! policiais competentes, a Gm de ussegurar o
cumprimento da lei, a manutcnçllo da ordem pública c o c:xc:rcfcio dos· poderes
conttitufdos~

11 - atuar de maneira prevcntiv11 como força de diuuasllo, cm locais ou Arcas
capccflicas, onde &e presuma ser possível a pc:nurbaçlo da ordem;
IJI- aluar de maneira repressiva cm calo de pc:rturbaçl.o da ordem, precedendo
o c:vcniUal emprego das Forças Armadas;
IV - realizar serviços de prevcnçl.o c cxtinçllo de inc~ndios simultaneamente
com os de protcç!o c salvamento de vidas c materiais no local do sinistro, bem como
011 t.lc.busca c salvamento, prC'Itando socorro• cm caso~ de ufogamcnto, inundações,
desabamento, acidentei cm geral, Cltt6strofes c calamidades pLiblicas.
Parágrafo único. Em caso de gurrra, perturbação da ordem ou ameaça de
irrupç!o de tal perturbaç3o, as PoHciQ! Militares, de que truta e~ta lei, poder.lo ser
convocadas pelo Govrrno Federal, subordinando-se uo Comando das rcsrcctivas
Regi~cs Militares, para emprego em su1.1s atribuicões especificas de Policia Militar c
como participantes da defesa territorial,
An. )9 Os membros da Polfcia Militur, cm ru;r.lo de sua destinação constitucio·
n1.1l, natureza c organizaçlo, rormam uma cutcgoria especial de scrvit.lorcs públicos
denominados Policiais· Militares.
§ I• Os Policiais-Militares cncontram·M: cm uma das seg:uiiltes situações:
1- na ativa quando:

a) Policiais-Militares de carreir;1;
b) incluídos nu Policia Militar, volun.ariumcntc:, durante os praws a que se
obrigam servir:
c) componente~ da Reserva Remunerada da Polícia Militar, convocados; c
d) alunos de órgilm de formaçào de Policiais-Militare:~;
11- n;1 inatividade, quando:
a) na Reserva Remunerada, percebendo rc:muneraçilo dos Territórios Fedcruis c
sujeitos à prcstaç1lo de ~erviço na ativn, mediante convocação; e
b) rcrormados, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispcn·
sudos, delinitivam:ntc:, da prc:stuçi\o de serviço na utiva, continuando, entretanto, a
perceber rc:muncraçi\o dos Territórios Federuis.
§ 2~ Os Policiais-Militares de carreira sào os que, no dc~c:mpcnho voluntário c
continuo do serviço policial·militur, t~m permanência cfc:tivu,
Art. 4V O serviço policial·militnr consiste no cxtl"cicio de utividades inerentes U
Policia Militar c compreende todos os encargos previstos na lc:gi~lação c:specflica,
relacionados com a munutcnçào da ordem pública nos Territórios Federais,
Art. 5t A carreira policiul-militur l; caracterizada pela atividade continuada c inteiramente devotada às fimtlidades prcc!puas da Policia Militar, t.lcnominada utividudc policinl·militur.
§ 19 A carreira po!icial·militar, privativa do Policiai·Militar cm utividudc:, inicia·
se com o ingresso nu PoUciu Militar c obedece à 5equenciu de graus hicrúrquicos.
~ 29 E privativa de brasileiro nato u carreira de Oficial du Pollcin Militar,
Art. 69 Sào c:quivulentes us expressões nu utiva, dn ativu, c:m serviço utivo, cm
serviço nu ntiva, cm serviço, cm utividudc:, cm atividadc policiul-militur, conferida~
aos Policiais·Militurc:s no desempenho do cur~o. comissilo, encargo, incumbi:nciu ou
missâo, serviço ou ntividnde policinl·militur, ou considcradll de natureza policinl·
militar, nas organizações policiai~·militurcs da Policia Militar, bem como cm outros
t'lrglo~ do Governo dos Territórios Federais ou da Uni~o, quando prc:vbtos cm lei ou
rcgulumento.
'
Art. 79 A c:ondiç~11 jurft.lica dos Policiai~·Militnres l: dclinidu pelos dispositivos
constilucionuis que: lhes rorcm aplicáveis, por este Estatuto, rclus leis c pelos
regulamentos que lhes outorgum direitoS c prcrrogutivus c lhc:r. impõem deveres c abri·
gnçõc:~.

Art. 8Y O disposto neste Estntuto uplicu·~c. no que couber, uos l•oliciuis-Militurcs
rc:formudos c nos d.t Re~c:rvn Rc:munerudu.
Art. 9~ At~m díL convocnçUo compulsórlu, prevhtíl no incisn 11, letra u, do nrt. 3~.
de~tc: Estatuto, os intc~ran\c:s du Rcmvu l{c:muncrudu dn Policia Militar, rodcrno,
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ainda, m convocudos para o serviço ativo, cm carâtcr transitório c
taç:\o vo!untàri~.

m~diante uc~i·

CAPITULO I
Do lngre!l"MJ n11 Pnllcilt ;\fllltur
Arl. lú. O ingr~~St) na Policia Militur 1: facultado a todo~ o~ hr.t5ileirm, ~cm
distinçJo de r;Lça ou de crença rehgio~a. mediante mclu~ào, matricula ou nomcaç~o
úb~ervad>.~~o a~ condiçàe!. prescrita~ neste Estatuto, cm !eis c re~ulamenw~ Ja
CMpornçào, r~s~alvado o di~piJ~tu no~ 2Q do art. s~.
Art. li. f'.tra a admL~S~tl no~o cstabclccimcntm de emino policL~l-militar
dc,tinado~ à formaçilo de O!iciais c graduado~>, além da~ condiçõc~o relativa~ a
nacionalid:tdc, idade, aptidao intelectual, capactdadc fisic<~ c.: idoneid;tde moral, t
nccmtlrio que Íl candidato n3o exerça ou tenha exercido utividadcs prejudiciai~ ou
perigo~as UScgurançu Nucional.
Art. 12. A inclus~o nm Quudro!> da Policta Militar obedecer~ uo \'oluntariado,
de acordo com c~tc Estatuto c RcHulamento~ da Corporacão, rcspeitadit~> a~
prescrições da Lei do' Serviço Militar~ seu Regulamento.

CAPITULO li
Da Hlenrqula Policl11l·MIIItu
c dll Dl~lpllnJI
Art. 13. A hicrnrquin I! a di~ciplina silo n base instttucwnal da Policia Militar.
crescendo a autoridade e a responsnbilidude com u elevação do grnu hierárquico.
§ Jt A hierarquia é a ordenação da autoridade, em nfvt:is diferentes, dentro da
estrutura da Polrcia Militar, por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto
ou graduaçào, a ordenação se faz ~ela antigUidade neste,, sendo o rcsreito tL
hierarquia con~ubstanciado no espirita de acatamento à seqUéncia da nutoridade.
~ 2• Di,ciplina é a rigorosa ob!crvdncia c acatamento integral da legislação que
fundamenta a organismo policial-militar c coordena seu funcionamento re~ulur e
harmónico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte <ic todos c de
cada um dos componentes desse orj!llOi!mo.
§ Jt A disciplina c o re5pcito à hierarquia devem ser mantidos cm todas a~>
circun&ttlncias pelos Policiais-Militares cm ati vidade ou na inntividudc.
Art, 14. Circulas HierArquicos sllo âmbitos de convivência entre os Policiais·Militnres da mesma categoria c t~m a finalidade de desenvolver o espírito de camuro·
dagem, em ambiente de estima c confiança, sem prcjulzo do respeito mútuo.
Art, 15, Os Círculos HicrArquicos c a escala hicrârquica nu Polícia Militar si\o os
fixados nosparâgrufos c quadro seguintes.
§ I• Posto é o grau hicràrquico do Oficial, conferid? por ato do Governador do
Território Federal c confirmado cm Carta Patente.
§ 2v Graduaçlo é o grau hieràrquico da Praça, conferido pelo Comunduntc-Gcrul
da Corporação.
§ J9 Os Aspirantes-a-Oficial PM c os alunos de Escola de Formaç:1o de Oficial
Policial-Militar s11.o denominados Praças c.srccini~o.
• § 4t Os graus hierárquicos inicial c final dos diversos quadros de Oficiais c Praças
silo fixados, separadamente, para cada ca~oo, em lei de Fixaçào de Efctivo.
§ St Sempre que o Policial-Militar da Re~crva Remunerada, ou rcformudo, fizer
u~o do posto ou graduação, deverA fazê:-lo com a~ abreviaturas respectivas de sui\
&ituaçào.
CIRCULO E ESCALA HIERÁRQUICA NA POLICIA MILITAR
Poslllt c Graduaçõn
Pos1os
Coronel PM
Tenente-Coronel PM
MajorPM

Hlturqulzaçio
Citculo dt Oflclnls
Circulo de Oliciais Superiores

Circulo de Oliciais lntcrmcdiArios

Capitão PM

Circulo de Olicinis Subalterno~

Primeiro-Tenente: PM
Segundo-Tc:netlle PM

l'r1ÇDII F~'lptclals

FreqUentam o Circulo de Oficiais Sub;L\ternos
Excepcionalmente ou em reuniões
ti:m uccsso a•\ Circulo de Oficiais
Circulo dn l'rpças
Circulo de Suhtenentes c Sargentos

A~pirantc~-a-Ori.:ial

Pf\.1
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Até que as PllHci:t~ ~1ilitarc\ do~ Território~ Federai' atinjam o efetivo de
homens, nc!as haverfl, a(lena~. um (IOSto no grau hicrftrquieo de Tenente-Cnronel PM. rescrv:ldll am respectivo~ Comandante~-Gen1i~. limttando·se o1 esca!;l hiC·
rárquicH, no que mpeita a~ Circulo de Ofid: •.i~ Sup.eriore,, ;m po,to de Major P~1.
Arl. 16. A precedénct:t entre os Policims·Mihtarc~ d:t :tttva. do mc..,mo ~rau hn.:·
rilrquico, é :mesurada pela antigUidade no pmto, ou graduar;ào. 'alvn nm ca~m de
prccedéncia func1onal e~>I<LbeleciJa cm lei ou regulamento
~ 19 A antivUid:~de cm cada posto, ou graduaçào, é contada a rart1r da dato1 d:t
-~~~inatura do ato da re,pectiva rromoç~o. nomeaç~o. dcclaraç~o m1 Lndu~~o. ~ah·t·
quando est1vcr taxativamente fixuda outra data
~ 2~ No caso de ser igu:tl ;1 antigUidade referida no par~pr:lfo anterior. é ela c~t:t
helccida:
1- entre o~ Policiuis·~·1ilJtarc.~ do mc:~mo Quadro, pela po~içlio na~ respecth·a~
e. .calas numérica' c nos :~!manaques da Corporacão;
1! -no~ dcmai~ caso~. pela antigUidade no po~to ou ,Rradua.;ào unterior; ~e.
ainda a~sim, suhsistir a igualdade de antigUidade, recorrer-se·.~. ~ucessivamentc, ;to·;
.eraus hierárquicos anteriores, à data de PrllÇ:t c à d:t\:1 de na~ocimcnto, paru dcfmir a
precedência c, ne~te último caJ~o, o mais velho :.erá con~iderado o mais antipo;
III- entre os aluno\ de um mesmo ótgào de form::çào de Po1ici:lis·~1ilitarc~. de
:lCMdo com o regulamento do respectivo úrgào, se niio estiverem c:~pccificumente
enquadrados nos inci~o~ l c li, dtstc artigo.
§ JY Em igualdade de posto ou gruduaçào, os Policiui~·Milit<~re~ em atividadc
tém precedéncia sobre os da in:~tividade.
9 ..t~ Em iguald:tdc de posto ou graduaçiio, a rrecedência entrt: m Policiai~·~ tiltares de currcira, nu ativa, c os da Reserva Rcmuneruda, quando c~tivcrem convucndos, ~definida pelo tempo de efctivo serviço no posto ou p:raduaçJo.
§ )9 ~os casOs de nomcaçlo colctiva a hierarquia ser~ definida por :.do do
GovernOLdor do Território Federal, observando-se, para determinar a prcccdi:ncia·
1-o tempo de: serviço cfetivo ;"Testado às Forcas t\rmadas:
11- o tempo de serviço público federal. estadual ou municipal;
!11- a data de: nascimento dos nomeados, preva!c:cendo o de mais idade.
Art. 17. A precedência entre as Praças especiais e as dcmai) é assim regulada:
1-o~ Aspirantcs·a·Oficial PM tC:m prcced~ncia sobre a.\ d~mais Praça~ c FreqUentólm o Circulo de Oficiais Subalternos;
11- o• alunos de Escola de Formação de Oficiais têm prccedéncia ~obre o~ Subtenente~ PM;
Jll- os alunos do Centro de Formação de Sargentos ~ào equiparado~ uos Cabos
PM.
Art. 18. Na Polícia Mililllr será. organizado o rcgi~tro de todos os Oficiai~ c sra·
duados, cm atividadc, cujo' resumo" constardo dos Almanaques c! a Corporaç:\o.
§I' Os Almanaques, um para Oficiai~ c Aspirantes-a-Oficial PM, e outro pilra
Suhtcnentcs e SarjlCntos da Policia Militar, contcrl'lo, re~pcctiv:uncnte, u relação
nominal de todos o~ Oficiais e ,\spirantcs-a-Oficial, Subtenentcs c S>tr~cntoJo, cm atividadc, de acordo cum seus postos, graduações c anti~üidade.
§ 21 A Policia Militar mantcrti um registro de todo~o o~ dados referente~ ao
pessoal da ativa c dól Rc~crva Remum:radu, dentro das rc~pcctiva~o cs.;alas n~tmérica~.
'egundo in~otruçõcs baixada~o pelo Comandante-Geral.
An.l9. Os alunos da Escola de Formaçào de Oficiai~ da Folícia Militar, ao
final do curso, serão declarados .Aspirante~-a-Ofidal PM por ato do Comand.mteGcral, na forma estabelecida cm regul<~menlo.
Art. 20. O in~re~so no Quadro de Oficiais será cfetuado por:'
! - promoçlo do Aspirante-a-Oficial PM po1ra o Qu.u.Jro de Oficiais P~l:
11- nomeaç;lo de TcncnlCJo da Reserva de 2• clu.ssc das Forças Armada~. de
acordo com o pará~rafo único, do art. 99, do Decreto-lei n'667, de 2 de julho de 1969,
para o Quudro de Olit:iais PM.
CAPITULO III
§ ()Q

1.~00

Do C•rao c d• Funçio Pollclai·MIIIt•r
Art. 21. Cargo policial-militar~ aquele que só pode ser exercido por Policial·
Militar cm serviço ativo.
§ I' O cargo policial·militur a que se refere este artigo é o que se encontra cspccific~do nos Quadros de Organizaçilo, previsto, caracterizado ou definido como tal
em outras disposições legais.
§ 2~ t\ cadJ cargo policial·militar corresponde um conjunto de atrihuições, de·
veres c responsabilidades que se constituem cm obrigações do rc~pcctivo titular.
§ 3~ As obrigações inerentes ao cargo policial· militar devem ser compativeis
com 0 Clmespondenlc grau hierárquico c definidas cm legislação, ou rr.gulamcntaçào
c~pccífi,a.

~OCilliS,

Aluno·Oficiul Ji~1
Gnuluaçill'~

Subtenente PM
Primc:iro·Sar~entl1 l'M
Scgundo-Surgento l't\1
Terceiro-Sar1-:entn Pt\1

Cnbol'M
Soldudo PM

~-

Art. :!:!, Os cursos policiais·militJrcs são providos com pessoal que sali~fúcr
:ws requisitos de grtau hierárquico c de qualificaç!lo exigidos p.a.ra o ~cu de~empenho.
Parágrufo único. O provimento de cargo polícial·mLhtar ~c fa1. por ato de
nomeaçiio, de designaçi\o ou dcterminaçi\o expressa da autoridade. comretentc.
Art. 23. O cargo policial-militar é considerado ~·ugo a pariu de !tUa cnacào ou
desde 0 momento cm que o Policial-Militar cxonerndCl, di~rcmad!.l ou que tcnhõi ~e.ce·
bido dcterminao.;ào cx.pre~~oa d.t autoridndc competente o dma, atl: que outro Pohctal·
Militar nele tome Jlll~sc, de acllfdo com a~ normuio de pruv1mento prev1~ta' no fii!Til·
grufo únko do art. 22.
l'arágrufo único. CJnllidcrum-ioe também vatt!J~ u~ c.ugo~ pohciom·millt<!rc~
cujo:. ocupante~:
I -tcnhum faleciJo:

'i''•

li- tenham ~ido dcclurados e;~;.truviudo~;
III -tenham sido considcr<LJos d~sertor~s.
Mt. :!4, Funçào policial-militur é o exercício d;ts obrig;u;ões inerentes ;Lo cargo
poltcilLI·militar.
Mt.15. Dentro de uma mesma Organi1.açào Policiai-Miliutr, ;L seqUCnda de
~ubstiluiçôcs para as~umir car~o. ou rc~rondcr por funçõc:o, bem Clmlo a~ normoLs,
;Ltribuiçõcs c responsabilidades respectivus, silo estabelecid;ts na legisluçilo específica,
respeitadas a precedCncia e a qultlificuçào exigidas para o cargo, ou para o c:o:.ercicio
Uu funçilo.
Art. :!6. O Polici:ti·Militar ocupante de Ciargo provido em curátcr detivo, ou
interino, de acordo com o parágrufo único do art. 22, faz jus às gmtificuções c indc·
nilaçõe~ correspondentes :1 esse curgo, conforme previsto cm lei.
Art. 27. As obrigações que, pcl>! generalidade, peculiaridade, duração, vulto,
ou natureza, nào são catalogadas como posições titulares em Quadros de Organização, ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, comissão, incumbência, serviço, ou atiYidadc: policial-militar, ou, ainda, consideradas de natureza policial-militar.
ParAgrafo único. Aplica·se, no que couber,no encargo, incumbCncia, comissão,
serviço, ou atividadc policial-militar, ou considerada de naturezn policial·militar, o
disposto neste Capitulo para curgo policial-militar.
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CAPITULO I
011.!1 Obrigações
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Pollclai8-Milltares

Seçào/
Do Valor Polldu.l-l\.111itar
t\rl, 28. São manifestações csscncinis do valor policial-militar:
I -o patriotismo traduzido pela vontade inabaUtvcl de cumprir o dever policial·
militar c solene juramento de fidelidade à Pátria:
11- o civismo e o culto das tradiçõ:s históricas;
III- a fé: na missão elevada da Polícia Militur:
IV- o amor à profissi'lo e o entusiasmo com que a exerce;
V- o >~primoramcnto técnico-profissional;
VI- o espírito de corpo c orgulho pela Corporação,

Seçiio 11
Da E:tica Pollclal·MIIItar
Art. 29. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e I) decoro da
classe impõem a cada um dos integrantes da Policiu Militar conduta moral c profissio·
nal irrepreensfvcis, com observância dos seguintes prcceilos da ética policial-militar:
I - amar 01 verdade c a rcspomílbilidade como fundamentos da dignidade
pcsso:~l;

11 -exercer, com autoridade, cliciência c probidade, as funçõefl que lhe couberem cm decorrência do cargo;
III- respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções c as ordens
das autqridadcs 'ompetcntcs;
V- ser justo c imparcial, nos Julgamentos dos atas c nn aprcciaçllo do mérito
dos subordinados;
VI -zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e llsico, e, tumbém, pelo dos
subordinados, tendo cm vista o cllmprimcnto da mlssBo comum;
Vll- empregar todas as suas energias cm beneficio do serviço;
VIII - praticar a camaradagem c dc~nvnlvcr, pcrmancntc:mcntc, o espirita de
cooperuçllo;
IX - ser discreto cm suas atitudes c maftiras, c cm sua lingu11gcm cscrha c
fa\àda;
X - abster-se de tratar, rara do Ambito apropriado, de mutt:ria relativa
.Segurança Nacional, seja de carllter siailoso ou nllo;
XI- acatar as nutoridadca con:nituldas;
XII- cumprir seus deveres dccid;;adlio~
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública c purticulur;
XIV -observar as normas de boa educação;
XV- garantir ussisttncla morul c material !lo seu lur c conduzir~~e como cbcfe
de famflia modelar;
XVI -conduzir-se, mc:smo rara do serviço, ou nu inatividadc, de modo que nào
sejam prejudicados os princfplosda disciplina, do respeito c do decoro policiul-militar;
XVII - ubstcr·sc de fazer uso do posto, ou graduaçlio, para obter fncilidudcs
pessoais de qualquer nuturcta, ou para encaminhar negócios pnrticular~s ou de terceiros;
XVIII- abster·sc o Policial-Militar, nu inatividade, do u~o das desi(l.nuçõcs
hierll.rquicas qunndo:
1) cm lltividadc politico-partidária;
b) cm atividudc, comerciai~;
c) cm ntividades industriais;
d) pura discutir ou provocar dl:;cus.sõcs pela imprensa u respeito de ussuntos polfticos ou policiuis·militarcs, cxcctuund1Ne as de nuturclu exdusivumcnte t~cnicu, se
dcvid:anu:ntc llUtorizado;

no cxcrcfcio de funç,)es de natureza não policinl-militar, me:mo oficiais;
XIX- zelar pelo bom nome da PoUcia Militur e de cad;a um de ~cus integrantes,
obedecendo c falcndo obedecer aos preceitos da ~tica policinl-militar.
Art. 30. Ao Policiui·Militar da ativa, ressalvado o dispmto nos~ 111 c 2~. de!>tc
artigo, é vedado comerciar, tomar purtc na administraç3o, ou gerência, de sociedade,
ou dei:~ participar, cxccto na condição de acil:..nista, ou quotbtu, em socicdudc: anónima ou por quotas de responsabilidade limitada.
§ 1• 0!f integrantes da Reserva Remunerada, quando convocados, ficam proi·
bidos de tratar, nas Organizações Policiais-Militares, c nus repartições públicas civis,
de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.
§ 2• Os Policiais-Militares, cm utividadc, podem exercer dirctarncntc u gestão de
seus bens, desde que nilo infrinjam o disposto no presente artigo,
r\rt. 31. O Comandante·Oerul podcrll. determinar aos Policiais-Militares da
ativa que, no interesse du mlvnguurda da dignidade dos mesmos, informem sobre a
origem c natureza de seus bens, sempre que houver rllZÕCs que recomendem tal
medida.
e)

CAPITULO li
Do• Defetes PollclaltoMIIIIIres
Art. 32. sao dcVC{CS dos Policiais-Militares:
I -a dedicação intcsral ao serviço policial-militar c a fidelidade à instituição a
que pertencer;

11- o culto aos s•mbolos nacionais;
III- a probiduc!-: e lealdade cm todas as circunst6ncias;
IV- a disciplinoL c o respeito à hierarquia;
V- o rig01oso cumprimento das ohrigaçõ~:> c ordens;
VI- a obrigar;ilo de 1Tíltnr o subordinado, dignamente, com urbanidade.
Seçüo I
Do Comproml~so Policild-Mililar
Art. 33. Todo cidndlo, após ingressar nn Policia Militar, mediante inclusão,
matricula, ou nomeação, prcstitrâ compromisso de honru no qual afirm:~rú a sua
aceitação consciente dus obri(!uçõcs e do~ deveres policiais-militares, c manife5tarit a
sua tirmc disposiçlo de bc:m cumpri-los.
Art. 34. O compromisso do incluído, do matriculado, c do nomc:adCI, a .que: ~c
rc:fc:rc o artigo anterior, tcrâ carátcr ~olenc c serâ prc:st:tdo na presença de tropa, tào
logo o Policial-Mililar tenha adquirido' o grau de instrução compatfvel com o perfeito
entendimento de ~cus deveres como integrante da Polfcin Militar, conforme os seguintes dizeres: "Ao ingressar na Policia Militar deste Território Federal, prometo
rep:ular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens
da~ ;Lutoridadcs a ·que e~tivcr subordinado, c dedicar-me. inteirilmcntc, ao scn·iço policial.militar, à m:mutençrlo da ordem pública c à segurança d.t comunidudc, mesmo
com o risco da prôpria vida".
§I~ O compromi~so do A~pirantc·a·Oficial ~prestado na Escola de Formação
de Oficiai~. sendo o cerimonial feitu de acordo com o regulamento daquele estabeleci·
mento de ensino.
§ :!9 O compromisl>O como Oficial, quando houver, lt:râ os seguintes dizeres:
"Perante a B:mdcira do Brasil C pcl:l minha honra, prometo cumprir os dcvcrc11 de
Oficial da Polícia Militur dcstl.' Território Federal, c dedicar-me inteiramente ;Lo ~cu
scrviçn"
Stçào /I
Do Comando 1: du Subordirt1çao

Ar!. 35. Comundo i: a somu de autoridade, deveres c responsabilidades de que
o Policial-Militar Cinvestido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organila~ào Policitii·Militar. O comando~ vinculado uo grau hierftrquico c constitui uma
prerrogativa impessoal, na qual se define e carac1cri1a a chefe.
§ I' Compete ao Comando da Policia Militar plancjar c dirigir o emprego dn
Corporação no campo do policiamento llstcnsivo c outras açõcs pre\lcntiva~ ou rc·
prcssivas .
~ :!~> Aplicu.sc à Dircçilo c 11 Chefia da Organizaçlo Policiai·Militar, no qúc
couber, o cslõlbclecido po~ra Comando.
Art. 36. t\ subordinuçiio n~o afcta, de modo algum, a disniJadc pcs~oul do
Policial-Militar, decorrendo, CM:Iusivamcntc, da estruturu hicrarquiluda du Policiil
Militar.
Art. J7. O Oficilll é prcparndo, ao longo da carrciril, pura o cxerclcio do Co·
mando, da Chefia c: da Direçilo das Organilaçõe~ Policiais-Militare~.
t\rt. JS. Os Subtcnc:ntes c Sargentos uuxili:tm ou complcrnc:n!llm a~ atividade~

do~ Ofici:1is, quer no atlcstramcnto

c no

cmprc~o de meim, quer nn instruçi'lo c na

admini~traç.lo

l'otr:i~rafo úniCLl, No cxcrdcio da\ utividadc~ mcncLOnadoL\ nc:,tc artigo, c no cn·
mando de ckmcntos subordin;Ldos, Ll!l Subtencntcs c o, Sargcntm 1l~vcrào impor·~e
pela lcaiJade, !'ciO exemplo c pel.t c.ll'acidadc técnico·prL.Jfi~sional, incumbindo·lhe~
asscyurar u obscrvtlncia, minuciosa c inintcrruptu, dus ordens, dus rel\r:ts Uu ~c r\' iço c
das r1ormns opcrõlti\'llS, pclus Praçus que lhe~ cstiven.:m dirctumcntc subnrdizwd;t~. c .L
nmnutençno da coesào c do moral du~ mc:sm;Ls PnLçus, cm todu~ us cir~um11incii1~.
Art. ]Q, Os Cubos c Soldudos s~o, e~sencizthnentc, clt:mcnto~ de cxccu~~o.
Art. 40. As Pruc;~s cspeci;ds cabe u ri~:nrmu ob\crv;incia da~ prc~cri~;Oc~ du' re·
gulurncnto~ dn estahelccirncnto de en~ino policiul-miiLtur nndc t'~tiverem mn·
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inteira

deUt~a~·;\n

;w

c~tudo

c íLl' apn:mhnalo técnicn·pr, ..

CAPITULO I
Uo .. lJirchu.,

qu~

CAPITULO III
Dl'l \'lolllçãn dw~Ohrii{IIÇii~'" t do .. Il!!l'l.'rh l~ollclul\·~Tilitm•..

Art. 4:!. A violi11;~u da~ obriga~i\c~. ou do~ devere~ polici;,j~·militarc~. con'>·
tituirll crime ou tran~~rcs\iin disciplinar, confnrmc dispuserem :1 lc:gislaçiíu ou rcgul:Jmentaç1lo e~pccílica~.
9 lç A viol11çào du~ preceito~ da ética policial-militar 1: ti:io mai~ gr;tvc: qu;mto
mais clevudo for o gruu hic:r~rquicu de quem a comc:tc:r.
§ 2' No concur~o de crime militar e de trilnsgrc:ssilo di~ciphnar, !<.C:rà aplic:~d<t
somente a rena relativa an crime
Art. .o. A inob!>l:rv·jnc·,,l ou falta de c:xaç~o no cumprimento do~ devere~. c:~pc
cilicados nas leis c rc:gulam~nto!<., ac:~rrc:tu para o Policia!-~1i!itur respnnsuhilid<~dc
funcional, pccuni~riu, disciplinar, ou penal. conlooantc a legislação ~:spccílicJ cm vi1:1or.
Parágrafo Unico. A apuraç.:\u da rc:sponsubilid•tdc funcionul, pecuniária. di~d
plinar, ou penal poderá conduir pela incomp;ttibilidilde du Policial-~1ilitar com o
cargo, ou pela incapacidade do c:xc:rcicio da~ funçõe~ poli~:iais-militarc:s a ele inerente:~.
Ar!. 44, O Policial-!vti!itar que:, por sua atuaçào, se: tornar incompatível com o
cargo, ou dcmomtrar incapacidade no c:xercício de funções polic:iais·militarc:s a c:le
inerentes, será nfa~!ildo do cargo.
§ J9 São compc:tcntc!. pam dc:tc:rm\nar o imt"diato afa~tarncnto do cargo ou o
impedimento do c:xcrc/cio da função:
I -o Govern;.~dor do Território FcderJ\;
li -o Secretário de: Scgurilnç<l Pública do Território f'cdc:r:tl;
III- o Comand:mte-Gc:r;.~l;
IV -o~ Comandante::>., o~ Chefe:) c: os Di retores, n;~ con~ormidadc: d>~ lcgi~laçào
ou rc:gul:tmc:ntaçào e~pecifica sohrc: a mat~ria.
§ ;!9 O Po\icial·Militar afastado d•l cargo, na~ condiçõc'- mencionadas ne\te
artigo, ficar ti privado do c:,_crcício de (jUUiqucr fun~ào policial-militar até a 1ooluç~o do
pwcesso, ou das providi:nciils legais que: coube: rem no caso.
r\rt. 45, São proibida.!> quaisquer manife~taçõc~ colctiva~. tanto sobre ato~ de:
.1upcriorc:s, quamo as de carátc:r reivindicatório.
Stçiio I
llo~ Crime.. Mililurc!lo
Art. 46. Aplicam-se:, no que couber, aos Policiais-Militares as disposiçõc~ c:sta·
bclccidas no Cód1go Pcnt~l Militar.

St>çdo li
Das TrKO!t5:rt!iolti'.Clo Di!oclpllnarcs
Art. 47, O Rc:gutamc:nto Di~ciplinar da Policia Milit<!r especificará c classificará as transgressões, cstabc:lc:cc:ndo as normas relativas à amplitude c: aplicação da~
pena~ disciplinam, a classilicaçlo do comportamento policial-militar, c: ;I intc:r.
posiçlu de: rc~cur~o~ t:ontra .ts penas di~dplinurc:s.
§ 111 A pena di~cipl;nar de det~nçàl), ou pri~Jo, ndo roderá ultrapassar o
per iodo de: trinta di;~s.
§ 2Y Ao Aluno-Oficial PM aplicum·sc, também, íb dLsposiç~e!'l disciplinares prc·
vistas no regulamento do estabelcdmento de: ensino onde: estiver matriculado.
Stçdo/1/
Do1 Conwlho,. de Juslific11çilo c dr OI\Ciplln11

Art. 4!!. O Olic:ial, prc:sumivclmentc incapaz de permanecer como Policial·
Militar d:a ativa, mfl, na forma da l<:gisla~Jo cspc:crlica, submc:tido a Con~c:lho d~ Jus·
tilicaç:\o,
~ \Y O Oficial, ao ser submc:tidll a Conselho de: Justificação, poderá m
ufil~lado do exerd~iu de sua:~ funções, automaticamC"ntc ou n critério do Comandante·
Geral, conforme C'~tabc:lccido cm lei.
~ 2Q Compete uo Tribunal de Justiça do Di~otrito Federal c: doo; Território~
jull{ilr o:o processos oriundo:. dos Conselhos de Justificação.
g )Y Ao Consc:lho de JustiGcu~.1o plldC:, umbtm, loer l!Ubmctido o Olidul da Rc:.
l>Crva Rc:munc:rada ou Reformado prcsumivc:lmcmc: inc<~put de pc:rmuneccr 1111
situa~3u de inutividadc: cm que ~c: encontra.
Art. 4'l. O Aspiruntc:·u·Oficial PM, bem como a1o Pm~as com estabilidade: a~sc.
~uraJ11, (lrc:sumivelmcntc inco1patc:s de pc:rmunc:ct"rem como Policiuis-Mihtare~ d:1
utiva, serlo !<.Ubmetido~ a Con~c\ho de: Disciplina.
§ I~ O A~piruntc-a·Oficinl P~1 c: u~ Jlruça\ com c:qabilil.hLLJe us'ellurud:t, ao
scrc:m ~ubmetiJu) a Cllll~dho Jc DiM:iplin.L, !<.erlo >lfa'it<Hhl' d"' utiw1adc~ tJUL'
C:)tivc:rc:m exercendo.
§ ~~ Compete uo Govcrnou.h.lr du Território Fcdcruljul~ttr, cm última in~L•ind>~,
~~~ proccs~1h oriundm dth Cunsc:lhm de Di,ciphn:t, wnvlll:ihlo\ no Cunbito tb
Corporuçln.
§ J~ 1\11 Cm~clho de l)i~~.·iplinu pl1derl.:1, turnhi:m, ~~r ~uhmetidil~ :1~ l'iaÇól•
Kl·fonn;Hius c: da kc•l'rl·a Remunerada.
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fi~\ional.

Art.-+1 1\n l'nll.:tal-~liht.lr cahe a rc,potl'•;thiltdade UllC!!ral pela\ deci,,\c,
tonm, pela'> orden~ •Jue emitir, e rckh ;1to\ yuc pr:1ti,ar

()uurhl-ft•hu lfí

Art. 50. Slo direito~ do., Poli.:iai~·Militure!>:
I - ~ Farantia da patente:, c:m toda su11 plenitude, com tb vamal!'cn~.
prerrogativa~ c:dc:vcres u c:la incrc:ntcs, quando Oficial PM;
11- a pcrcc:p~lo de rcmuncrac;lo ao ~cr trilnsferido pari! a inati~Ldade;
11~- na' mndiçõe~ c: limit:~çõc:~ impo~ta!<. n4 kgi~l<~~;lo, ou regulament:.u~;l(l
c~rcclh>!a:

111 a e'tabii:Jadc, quandu Pra~,;a com dc:z, ou mai~ ano,, de tc:mpo de sc:n·i~o
efeti'lu;
b) o u,o da~ dc:sigmwJc' hierárquicas;
I!) a ocupa~; .lo de ..:Jrgu I!Orte)pondc:ntt: ao posto ou à gruduuçlo;
dJ a pc:rccpçl.:t de rc:mur.eta~·lo;
c) outro., direitO) previ)l~s cm Jc:j cspccllicJ de rc:muneraç:\o d-.~ Políci:a~ Militures do~ Território~ fcderui~;

() a cor.~tituiçào de pt:nsilo de

Policiúi·Milit~r;

g) u promo~;ào;
h) a transfcrCncia pnra a inatividade;
ll '.1~ férias, 01o afastamentos temporário~

do serviço, c a~ licença~:

j) a dc:mis~ào c o licc:nciamcnto voluntário;
~crviço ativo, ou na inatividade, 1oalvu
cm inatividadc por alic:naçào mental, condc:naçilo por crimes contra J
Segurança do Estado, ou por illividadc:) que o dc~acon~c:lhem;
m) o porte de arma, pela Praça, com restrições rcgulad:~s p~:ln Com<LndanLcGc:ral.
l)ar~grafo único. t\ percepção de: rc:muneraçilo, ou melhoria da m<:,ma, de que
truta o inci1oo II. obedecerá às \cguintcs condiçõc:~:
• 1- o Olicia\ que contar mais de: trintn c cinco :~oo'i de: ~cn·ic;o, quando tran ...
ferido para a :natividildc:, tcroi seu' provcntm calculado~ ~ohre o .,oJdo corre!<.pondc:nte
ao posto imediatu, se na Polícia ~lilitar c:xi1>tir posto ~upc:rior ao ~cu. Se: ocupante l.lo
último posto da Policia Militar, o Oficial terá o1o provcntu'i cakulados tomar.dlhc
por ha~c o soldo de seu próprio posto, acrescido de: vinte por cento;
II -os Subtencntcs, quilndo transferidos para a inatividade, terJo o' jlruvcntu~
calculadu~ ~obre: o ~o Ido correspondente: ao po~to de: Segundo-Tenente PM, dc~dc que
contem mais de trinta ano1o de serviço;
III -as dcmai~ Praças que contem mais de trinta anos de serviço, ao ~c:rc:m tran~
ft:ridiLl> p~~ra ii inatividade, terão os proventos calculado~ 'iobre o suldo corre~·
pondc:ntc: Ugradu:1çào imediatamente supc:rior.

IJ o porte de arma, quando Oficial c:m

aquele~

Ar!. 51. O Policiai·Militar que se: julgar prejudicado ou ofendido por qualquer
ato admini~trativo, ou di~ciplinar, de )Upcrior hierârquic('o, poder;\ recorrer ou imer·
por pedido de reconsideraçilo, quc:ixu, ou rcprc"entaçào, 1oegundu o rcgulanocntl1 da
Policia ~1ilitar.
9 1~ O direito de recorrer na esfera adminilotrativu prescreverá:
1- em quinze: dia~ corridos, a contar do recebimento di! comunicação olictal,
quan\11 a ato que decorra de composição do quadro de aces!<.u;
II -cm cento e vinte dias corridos, nos demais ca~os.
9 2q O pedido de reconsideração, u queixa c: a rc:prcsc:ntaçào não podem ~er
feitos coletivamc:ntc:.
§ )9 O Policial-Milita;· da ativa que, nos casos cabivc:is, ~c dirigir ao Poder
Judiciário, deverá participar, antc:C'ipadamcnlc, esla iniciutiva à autoridade a que c~ti·
vc:r subordinado.

Arl. 52. Os Policiais-Militares s~o alistáveis como c:lc:itorc~. desde que Oficiais,
Aspirantc:s·a·Oficial, Subtencntcs c: Sargentos ou illunos de: Escola de: Formação de
Oficial Policiai·Militar.
Par6grufo único. o~ Policiili~·Mi\itarc:~ alist6vc:i~ s1lo clcgívci!<., atendidas as seguintes condições:
.
.
.
1- O Polici<ti·Militar, que tiver meno11 de cinco ano~ de efctLvo ~ervtço, ~cra. ao
se candidatar ii cargo elctivo, c:\cluido do ser\·iço uti.,.o, mediante demissão ou h..:cnciamcf'to t"x·ofJicio;
11- o l)oliciai·Militar cm at1vidadc:, com cinco ou muis anos dt: c:fc:tivo s~rvico,
ao ~c candidatar u c:Lrgo clc:tivo, sc:r;\ ufastudo, tcmpor:~riamente, do serviço utivo t:
agregado, considerado cm licença pura tratar de intcrc~~c: flilrticulur. Sc clciw, ~l!r~·,,
no ato da dip\om;.açi\o, tmnsferido potra ii Rel>cr·•:l Remunerada, percc:bcndn tl remuncnl~ilo a que fi1cr jus cm função de sc:u tempo de ~c:rviç~1.

StçJo I
Da Rrmunrratil.o
Arl. 5J. A remunc:ruçllo dos Policiui~·Militurc~ comprc:C"nde vc.-ncimcntos, ou
proventos, indc:niLuçõc:s e outro~ dircitoJ~, sendo dc:vid.a nus ba~~ c:lotabeleciJu~ cm lei
especllicu.
§ \t A remunC"raç:lod.J' Policiah-Militare~. nu utivu, ~ con~tiluldu pel<~s ~cguintc~ par.:c:l.b:
1- mc:n\ulmc:ntc::
11} vc:ncimcntol>, comprc:enJendu ~old0 c: grutilicuçõc:~: c
b) indcnitaÇlk~;

rr
I
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II- é promovido por bnJVuru:
III- Cpromovido indcvidamcr. •. ,
IV- sendo o mai~ moderno da mpcctiva CSCiila hicrMQUICi:, ultmp••~sa o efct1·
vo de seu Quadro, cm virtude de promoçlo de outro Policial-Militar ::m ressarcimento de rrctcriçào:
V - tendo cessado o motivo que c'ctcrminou sua reforma por incap:,cidiLdc
definitiva, retorna ao respectivo Quadro, estando este com seu cfctÍ\'O comrlcto.
§ i' O Policial-MilitilT cuja situuç!l.o é 11 de excedente, salvo l) indcvidamcntl!
promovido, ocupa a mesma posição relativa, cm nntigUidude, que lhe cabt m1 c~ula
hierárquica, com a abrc\'iutum EXCD, c receberá o nlm1cro qu: lhe competir, cm
conseqUência du primeira vnsa que se vcrificnr.
§ 29 O Polici.ll·Militar na situaçllo de excedente l; consiUcrado como cm cfelivo
serviço, para toJos os efeitos, c concorre, mpcitaUos os requisitos legais, cm igua\da·
de de condições, c sem nenhumu rcstriç~o. :1 qualquer cargo policial-militar e !I promo·
çJ.o.
§ 39 O Policiai·Militar promovido por bravura, sc.m que huja a respectiva vaga,
ocupará .a primcirn vaga aberta, deslocando o princfpio dn promoção a ser seguido
para a vaga seguinte.
§4' O Policiai·Militar, promovido indevidamente, só contará antigUidade c
receberá o número que lhe competir, m1 escala hierárquica, quando a v~ga 'l.,Ue devcrt1
preencher corresponder ao princípio pelo qual deveria ter ~do promovLd<l,"'Jc~dc que
satisfaça os requisitos para a promoção.

1

Seçiio/Y
Do Ausente c do Desertor
Art, 85. t considerado ausente o Policiai·Militar que, por mais de vinte c qu11·
tro horas consecutivas:
I - deixar de comparecer~ sua Organização Polir.iai·Militar, sem comunicar
qualgucr motivo de impedimento:
11 - ausentar se, sem licença, da Unidade onde serve, ou do locut onde deve
permanecer.
Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste urtigo, serih1 observada~
us rormalidadcs previstas cm legislação específica .
.\rt. 86. O Po\iciai·Militar ~ considerado desertor nos coLsos previstos na
legislação penal·militar.
Sr-çào V
Do Des11p11rcclmuto c dn Extr11\'io

Art. 9J. A tran~fcrência pura a Rc!ocrva Rcmuncri!d.t, a pedido, ~crfL cnnccdLda
mediante requerimento do Poltciai·Milltilr que: contar, no mínimo, trint.t ano~ U.:
~Cf\'IÇO.

lj 19 No ca.,o de o Pnliciai·Militur haver rcali1ado qu,Llquer cur~o. ou l:!otúrtn,
no estrangeiro, Ue duracào !>Uperior a seis mc~c..,, por conta do Tcrritôrio Fcdcntl, ~cm
haver decorrido trc':s anos de seu término, a transferência para a Re~r.rva Rcmum:rad;•
!IÚ ~cr:L conccdidu mediante indenizur;llo de tod;ts as despesas corrc~pundentc~ :)
rcali1.nçilo do referido cur"o, ou e)tâgio, ir'lc\usivc us difcrcnçus de \"cnc.imentm. O
cálculo da indeniz.aç,\o mâ cfctuado pelo órgào competente da Corporação.
§ 2' Nilo !>Crâ conetdida wftufcrCncia para a Reserva Remunerada, a pedido,
ao Policiai·Militar que <:.\tiver;
I - rcsJlondcndo" inqul:rito ou procc~sos cm qualquer jurir.diçi'lo;
II- cumprindo pena de qualquer naturua.
t\rt. 94. A transferência para u Reserva Remunerada r.x ofjiçü' vcrilicar·"c-.\
semrre que o Policiai·Militar:
I -atingir as se~uintcs idade) limites:
a) para os Oficiais PM:

Po"l~

Coronel PM .................... , ................. .
Tcncntc·Coroncl P~1 ... , ...... , , ....... , . , •.............
~111jor Pl\.1 ... ,, ......•........................
Capiti\o PM c Oliciais Subalternos ............... .

59 ano~
~6 unos
5Z anos
4S ano~

b) para as Praçus:

8

Art. 87. 1: considerado desaparecido o Policial-Militar da utiva que, no
desempenho de qualquer serviço, em viagem, cm operações policiais-militares, ou cm
casos de calamidudc pública, tiver paradeiro ignorado por mais de oito dius.
Parágrafo único, A situação de desaparecimento só será considerada qu~ndo
não houver indicio de deserção.
Art ..ss. O Policiai-Mi!illlr que, na forma do artigo anterior, permanecer
desaparecido por mais de trinta dius, será oficialmente considerado extraviado.

CAPITULO II
Do Dcsllg"mento ou Elclu!!iio do Servito Alho

i:

I

Art. 89. O desligamento ou exclusão do serviço ativo da Polici:t Militar é feito
cm conseqll~ncia de:
I - l"runsferCncia para a Reserva Remunerada:
11-rcform<t;
i I I - demissão:
IV- perda de posto c patente:
V -licenciamento·
VI- exclusão u be~ da disciplina:
VIl- dcserçJ.o:
VIII- falecimento;
IX- extravio.
r.arár,rafo único. O dc~lilwmcnto do serviç::~ ativo scr{L proces!oado upó~ a
e:\ru:dLçà~ do ato do Governador do Território Ftderal, ou da >LUtoridnde b qual
tcnhilm ~tdo delegados podt:re~ p11ru esse fim.
~~rt. 90. A transf.:ri:nctu paru a Rcstrva Rtmuncrudu l1U :1 rcfnrma n:1o i!ocnta o
Policml·Mtlitar da indenizotçào do~ prejuilos causado~ à Fn1.cnllu Nucion;Ll, nem do
pagumcnto dus rcn~õcs decorrentes de sentença judicia\.
Art. 91. O Policial·Mililllr du utiva, enquadrado cm qualquer d>Ls :-.ituiii,:Õt~
previstas nos incisos I, li c V do nrt. H9, ou dcmissionflrio a pedido, continuurá no
cxerdcio de suas funções ati: ser desligado du Organização Policial·M iii tu r ~:m llUc
'crv.:,
Pur.,grafo Unico, O dcsiiR,umcnto do Policiui·Mililitr deverá ser feito uró~ n
puhlicn~;ilo, cm Boletim de iliU!\ Unidade, douto oficiul ~:orrc~pr'"dent'c, c nào pod~r~
exceder de trintu dias da datn dcua publi::uçào.
Sf.'(do I
D1 TFin<tfrri:·rn.:l• pu• 1 Rrwrn Rcmuntrl&dtt

Art.

9~.

tr<~nsfertnciu

A pa~~ugcm do Polici:II·Militnr ~ ~itunç1\o de inutividudc, mcdhmtc
pam it Re~crvu Hcmuncrudu, ~c erctu.t:

l-a prdido;
11-f'X()(f/('Jfl

ld1dcs

Subtenente PM ............... , ..................•....
Primciro-Sarp.cnto PM ..•...... , , .. , , , ............... .
Segundo-Sargento Pro-1 ......................•...........
Tercciro-Surgento Pl\.1 •.••••••.••••••..••.•••••••.••.••••
Cabo PM,,,,.,,.,,,,.,.,, .. ,,.,, ...... , ..... ,,., ..... ·
Soldado PM ...•....•...... , .......•....•..............

56 anos
54

ano~

5: unos
51 anos
50 anos
50 .mos

11- com[)lctar o Oficial superior oito anos de pcrman~ncia no último pmto prc·
visto na hierarquia do Quadro, desde que, também, conte trintll ou mais ar.m dr.
servh.;o;
111- for, quando Oficial, considerndo nào habilitado para o aces,o, em carittcr
definitivo, no momento cm que vier a ser objeto de 11preciaçi'lo para o insrc.~so cm
Quadro de Acc~so:
IV- ultrapa~sar dois anos.contfnuo~. ou ni\o, cm licença para trutar de intcrc~sc
particuhtr;
V- ultntpassnr dois anos contínuos cm licença para tratamento de saúde de
pessoa da família;
VI -for empossndo cm cargo público permanente, estranho ~ suu carreira, c
cujas funções scjnm de milgistêrio:
VIl -ultrapassar dois anos de afastamento, contínuos nu nilo, agregado em vir·
tudc de ter sido empossado cm cnrg(/ púhlico civil, temporário, ni\o eletivo, inclusive
de iLdminimaçào indircta:
VIIJ-~cr diplomado cm cargo clctivo, na form;t dtl inciso li, <hl partl~rafo
único, do art. 5~.
§ 1'·' A trítnsferi:nda para a Rcserv:L Rcmuncrad:t procc~~ar·,c·~ ~ medida que
o Po\icial-~ilit;tr for enqual\rado em um dm incisos de, te artigo.
~ ~ 9 A tran!lferi:ncia do Po!icial·Militar para ;1 Rc~crva Hcmuner;1d:1, na~
condiçt,C<; t:stahelcddas no inciso VI. ser i\ cfctivud;• no f!Ll~to ou f!r:lduaçiLn lJUe tinh>L
Ra ativa, rodcndo a.:umular os proventos a que li/Cr ju.; na innti\id:•dc, .:11nl '' n:·
munewç~o do cargo para o 4unl foi nomeado.
§ ~ 9 A nomtuç~o do Policial·Militilr para o~ carE:o" púbhco~. de qut: tratam lh
inci~os VI c VIl, smnentc poder i! ser feitn:
I -quando o cargo for de alçati:L federal, pela autoridade competente, mel! ~ame
requhiçi'lo ao Go\'crnador do Tmitôrio f-ederal:
11- pelo GovernmJor, ou mediante sua autorit.açi'lu, nt•~ dcm.Li' ca\o~
~-~~ O PoliciiLl·Militur, cuqu;uttn rcrnwnecer no caq:o de IJUC tratu u inci'o \'11
de~tc artigo:
I -tem us~cgur:uJa a upç.1n entre a rcmunera..;Jn do CM~~ o c a d,, pn~to. ou ~·ra·
du<Lç~o:

li- \O mente pod~:r,\ \CT prnnHWillo por :LnliplliL!adc;
IIJ - tcrú lL tempo de \Crvu;n ..:notado apcn, 1 ~ piHiL ,, pr•Lnw.;:w de que tr;Lt,, tl .n·
Cl\tl ;Lntcrtm, e par:• •• lramfcrência para a in<Ltividadc,
.\ri. '15, t\ twmfcrCnda dn l'nlu.:i>Ll·Miht:~r pMa " Rc,crnL \{cmuncr:Lda rn·
dcr:1 'ocr ,u,pcn\:1 11:1 vit-:CrLo:w de C\Laúu de ~ucrra, C\\aúo ok 'ii L•~. •HL cm o:a~.~ de n·.p.
hLht:J.,·;',o
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Uu •h·furma
Art. Q6, A pa~s:tgem tln l'oli..:i:tl-~!ilitar ,) ~itu;tç;1o de inati•ml;ulc, mcJ~<mtc rc·
ftHmu, \crj ~cmprc t'.l o!)ido c o1plicada ao me~rno, dc~de (jUC:'
I - atinj;l as .• q~uintc~ l!lotdc~-limite!; de pcrmnnêucia r.;t Rc.~cr~·.t f{cmuncr;td;t·
I) para Oficiais supcriorc~: 64 anm;
b) para CnpitJles c Ofídab suhalterM~: 60 anos;
c) para Pmça~: 56 anos;

11- scjajul~ado incapaz, definitivamente, para o ~crviço da Poli.ci;t Militar;

III - e'tcja agregado hâ mais de dois anos, por ter sido julgado incapuz, tem·
porariumc:nte, mediante homologa~lo d.l Junt11 de S;nldc, aindu mesmo que se uatc
de molé8tia curável;
IV- seju condenado à pena de reforma prevista no Código Jlenal Militar, por
~entcnçu pussuda c:m julgado;
V- sendo 0/icinl PM, a tiver determinada pelo Tribunal de: Ju~tiça do Di!>trito
Federal e Territórios, cm julgamento por ele clc:tuado, c:m conseqUênciu de Conselho
de Ju~tilicaç!lo a que foi Submetido;
VI- sendo Aspiruntc·a·Oiicial PM, ou Praça com estabilidade usscgurilda, for
parn tal indicado, ao Comandante-Geral da Políci:l Militar, cm jul~<~mento do Cnn·
selho de Disciplina.
Parágrafo único. O Policiai·Militar, reformado na forma dos inciso\ V ou VI,
só poderá readquirir a siluaclo de l,olicini·Militar, anterior, respectivamente, por
outra sentença do Tribun:tl de Juitiça du 0istrito Federal e Territórios, e nus con·
diçõc! nela estabelecidas, ou por dccis~o do Comandante-Geral da PoiJcia Militar.
Art. 97. Anualmente, no mCs de fevereiro, o órg:lo de inutivos da Polícia Mi·
litar organiztuá a rc:laç~o dos Policiais-Militares que hOuverem atingido a idade-limite
de permanência na Reserva Remunerada, a lim de serem reformados.
Art. 98, A situação de inatividade do Policiai-MiliiUr da Reserva Remunerada,
quando reformado por li.mite de idade, n:lo sofre soluçl!o de continuidade, c:xcrto
quanto às condiçôcs de mobilização.
Art. 99. A incapacidade definiti~a pode: sobrevir em conseqUência de:
1- ferimento recebido em operações policiais· militares, na munutc:nçào da
ordem pública, ou enfermidade contraída nessa situnçlo, ou que nela tenh:~ sua causa
eficiente;
II- acidente: cm ~erviço;
III -doença, molé~tia ou enfermidade adquiridõi, que tenha relaç~o de cau~n e
efeito com us condições inerentes ao serviço;
IV- tuberculose ativa, alienaç~o mental, neopl.tsia maligna, ce-gueira, hanse·
nlase, paralisia irrevc:rslvel c incapacitantc, cardiopatia grave, mal de Parkimon,
pénligo, cspondiloartrosc, nefropatia grav..:, e outras mol~stias que a lei indicar com
base nus conclusões da medicina especializada.
V -acidente: ou doença, molé~tia ou enfermidade:, sem relaç.lo de causa e eicito
com o serviço.
§ lq Os casos de que tratam os incisos I, 11 c III, deste artigo, serjo provados
por atestado de origem, ou inquérito sunit6rio de origem, sendo os termos de :~ci·
dente, baixa do hospital, papelc:tus de tratamento nas enfermarias c hospitais, c os rc·
gistros de baixa, meios subsidií1rios para esclarecer a situação.
§ 2q As Juntas de ~núdc, nos ca~os de tuberculose, dcvcrilo bn~car seus julga·
mentes,. obrigatoriamente:, cm ob~rv!lções clinicas acompanhadas de rej'll!tido~
exames subsidiários, de modo a comprovar, com seguranç.:l, a :nividade da doença,
após acompanhar sua evolução ut~ três perlodos de seis meses de tratamento clínico·
cirúrgico mc,ódico, utuulizado c, 'c:mpre que nccessdrio, nosocominl, salvo quan'do ~c
tratar de formas "grandemente avançadas", no conceito clínico, sem qualquer possi·
bilidade de rt:grcs~ilo comrleta, as quais lerdo parecer imediato de inc;lpacidadc: tl~li·
nitiva.
§ )9 O parecer definitivo u udotar nos cnw5 de tubc:rculo~e, pura os portadores
de: lesões upurcntc:mente inativus, lican\ condicionado u um rcrlodo de con~olidaçào
c:ttrunosocomial, nunca inferior a u:is meses, contados a rartir da épocu da cur:1.
§ 49 Considc:ru·se alienaçJo mental todo caso de: distúrbio mental, llU neuro·
mental grave: persistente, no qual, esgotudos os meios habituais de tratumentn, perma·
ncçu alteração comrlcta, ou considerâvc:l, nu personalidade, de~truindo a ~utodc~tr·
minuçilo do pragmatismo c tornnmlo o individU•l total e pcrmuncnt.t:Olc:nte lmpo~s\bt·
lltudo par;a qualquer trub;slho, Ficam e\clu!das do cl.'lnceito de: ahcn;~çll.'l mc:nt;,l a,
epilepsias pslquic:t~ e neurológicas, assim julgadas pelas Junt:t~ de: Saúde:.
§59 Considc:ra-sc pnrulisiu todo o·cuso de neuropatia gnl\r c dcliniti\.t 11uc
:tfetu u motilidadude, ~cnsibilidudc, trolicid;,dc c mais funçi\es ncr\'n~:t~. lHl qual, c..~n·
tudos m meios habituais de: tr.ll;tmcnto, pcrmunc:çum disu.irhios ~ravcs, C\tcn .. ~J~ c
dclinitivus que: tornem o indi\·!duo tolí\1 c permanentemente imrm~~ihililitllu potra
qu01lqucr trabalho.
§ t')V Sno tamb~m cq\.lipllrUdO~ às ['lilrólhSÍiiS OS CO\~OS de afccr;;\U Ó~tCO·IIlÚ\CII\ll·
articularc:s ~:raves c: crónicm (rc:umati~JtHl s:avc. e cróniCO ou pmvrcsM\'ll c Unen~as
similnrc,),.ru1s quais, c:sgotlldll~ m mcin~ hahltu;us Uc tnttmncntn, pcrnhulcçam dt~tur·
hins C\\CilSilf e Jc:nnitivm, lJUer ó~tCO•nlÍ~,r,;tllll·:LrtiCUlarc~ rC~IdUHl~, ~]Ut'r 'ICl'UIId •.ll'lll'l
da~ fun~ 1)cs ncrvllMI~. nwtilid;rdc:, tw1ic1U;n\c nu mat~ hmçrk,, I]UC \tlf!H.'nl '' ttah·
viduotuta! c rcrfl\iillC!IICII\C:IltC ÍllliJil"Lhilit,\lh.l para ll trodl;t:hn
S 7'' SJo r·quip;traJn~ J cc~ILCir:l, n.1rl '"' ''' l':t,,l~ Jc ;t\Cl\'('r~, .;r,imr..::t' P~''l'lC''''
\,I\ c ÍI\Cilr."t\'CI,, que Crlll\.II\/Ír.) 11 ;\ (l'['IIClfil lill.d, !.'llll\1 1 1,\lllhl'!t\ "' 1k \i'·"' r\ldt·
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pcrntlli!lll a rcr.:cpçJn dt qd!1h, llõ!ll 'll.J\CCiliÍ\Ci' de ~rHfC\ . 111 rur
ror tra I.uncnt o rni:d tm·ctr Úr!! icr;
:\ri. ll!O () Pnlic1;tl-Milit.tr d.t .tllva JUijlotdu mcap.tl Lldint\1\,tmcnlc P-lr wm
l!th molii'O'I cnn'ltantc~ dm 1/KI'IO\ I, JI, III c ]\', du ,tn. '1'1, -.era n:forrn.tJo r,;,rnt qtl.tl·
•Jucr tcrnpn de .~crviço.
Arl. I!Jl O Pullcial-.\1ilitou d<t ;l!iY:tJulg:tdo mr..:ap;11 dc!intll~:trTH:n:~ pur tl!ll
do, mott'>'O.~ ~or.stantcs do lllCÍ~o I. do ólft. Q(}, ~crá rc:form;tdo .:um rcrnuncr;t~·:Ju
c:J!~ui.Jda ~om ba,c no ~uldo corrc~pondcntc ao ~·rau hier:irquico imedt..tto,;w que pm·
~ui r na at1VU.
ljiiC o~rcn,r'>

lcn IC, nem rem rJ\'Í, c11

9 1~ Ap!ica-~e o di~po~to nc~tc artigo am ca~a~ prc\·i~tos nm mmm 11. III e IV,
du art. 99, quando, verificad:l a incilpacidadc dc:finitivJ, for o Policial-Militar con~1·
dcrado inv;ílido, bto ê, impos1ibi!itõ1do tot:tl c pcrmilncntcmc:ntc: piltJ quillqucr trabil·
lho.
§ 29 Considcr:a·!'>c, p:~w. efeito deste artigo, grau hic:rárquico imed1ato:
I -o de Primeiro-Tenente PM, p:Ha Aspiri!ntc·a·Oiicial PM;
11- o Segundo-Tenente P!\l, par:~ Suhtc:ncntc PM. Primc:iro·Silrgento P:-.t, Se:·
~undo·S:~rgcll\o PM, c Terceiro-Sargento PM;
III- o de Tcrccíro-S:ugcnto PM, para CilbO~ e Soldados PM.
§ Jq Am hcncricio~ prevbtos neste .:Htigo c: ~eus parágrafos poder lo ~ct acre~·
cido~ outro~ relativo~~ rc:muncraç.lo, cstabclccido~ cm lei c~pt:cfficil, desde que o Pol1·
ciai·Milit:lf, ao ser reformudo,já ~ati~faça às condiçõc:s por ela cxijlidas.
Art. 102. O Policial-Militar da ativ;t,julgado incapaL dcfinitivJmt:nte pur um
dos motivo~ constantes do item V, do art. '19, será reformado:
I -com a remunc:raçào proporcional ao tempo de sc:rv1ço, se Oficial ou Praça
I'M cnm estabilidade: assegurada:~
li -com remuneração calculada com ba~c no ~o Ido intc~ral do posto ou
gr:~duõlçào, desde: que, com qualquer tempo de serviço, ~CJa o.:onsidc:rado inváhdn, i~h.J
é, impo'i~ibllitado total c: permanentemente para qualquer trabiilho.
Art. IO.J. O l'olicial-~ilitar reform~do por incapacidade dctinlliva qut: t•lt
jul}!adu otpto,cm impc:çào d~ saúde por junta Superi11r, cm gruu de n:curso. llU
revisão, poderá. retornar lhJ setViço ati~o. ou ~c:r trans(c:rido para a Re~crva
Remunerada, conf1.1rmc o disposto neste E:~tatuto.
§ I' O rCtorno uo serviço ativo ocorrera se o tempo decorrido na situação de
reformado nao ullriipassar dois anos, observado o disposto no§ Jv, do art. ti-'.
§ 2• A tramferência para a Rc)trv~ Rcm1.1nerada, observado o limite de idade
para. a permanência nessa re5er.on, ocorrerA se o tempo tranS\:orrido n.t situação de
reformado ultrapassar dois ano~.
Art. 104. O Policiai·Milit.1r reformado por alicnaçAo mcn!dl, cnqw.-nto não
ocorrer a dC!lignação judicütl de curador, ter Asua remuneração paga aos beneficiá·
rios, dndc: que ~tc:s o tenham sob sua guarda c responsabilidade, c: lhe dispensem
tratamento humano c: condigno.
§ ]9 A interdi,ão judici11l do Policial-Militar, rc:formado por uhcnação mcmul,
dcvc:rá ser providenciada junto ail Ministério Público, por iniciati'>':l de qu1lquer de
seu~ beneficiários, parentes, ou rcsp..,nsávcis, até sessenta dia1o a contar da data do :~to
da reforma.
~ 2• A interdição judicial do Policiai·Militnr e seu internamento em Ul~ti~ui~o·J.o
:lpropriilda dcvc.-rao ~.:r pro~idcnciados pela PoHcia Militar, quando:
J -não houver bcncficiàrios, parentes, ou r~ponstavcis;
11 - nilo forem sati~fcital>llS condições de tratamento exigidas ne\tc artigo.
§ )9 O:t processo11 c ,os <~lOs de registro de intcrdiçao do Policial-Militar terlo
.tmbmento sumârio, sendo instruidos com laudo proferido por Juhta de S..údc c:
iSC"ntos de cuJ>Ias.
Art. 10:>. Para fim do pr~visto na presente Seçdo, as Praças constantes do Quadro, a que se rc:fCTc IJ an. IS, .lo conJ>ideradas:
I - Segundo·T~ncntc PM, os Aspirantes-a-Oficial PM;
11- Aspiranle·u·Oiicial PM, os alunos da Escola de Formaç:lo de Oficial PM,
qualquer que seja o ano;
llJ- Terceiro-Sargento PM, o~ alunos de Cenlro de Formação de Sargentos
PM:
IV- Cabo, os alunos de Centro de Formuçlo de Soldados PM.
Stràu/11
Da Demlsdo, da Perdll do Po!llo e da Pattolt<,
r d• Drdar•tio dr lntll~nldadt: ou JncompatlbiUd~t.tle ('om o
OflclMIIIIO

Art. 106. A demiu1o da Policiu Militar, aplicada ex.clu~ivamente uos Oficias, J>c
efctua:
I - ii pedido;
li - tx officiu.
Art. 107. A dcmissJo 11 pedido ~erA comeJida mediante requc:rimcnto do
inte-ressado:
1- .l>Cm inL!cniJaçi!.u a~!!. cofres públicos, qu11ndo contur muis de cinco <~nu~ l.ic
nfid<~l;~to rml'ol!da Milit~r;
li - Cllnl indcni1açl\o dus de<ipesots rclottivu~ /1 ..,1111 prcparaçào, c: fllrma~·àl.'l,
qu:tndl.'l~·untar menos de cinco unos d~ o!icialato na Policia Milit;tr.
~ 1~ No caso d~ o Ofici:~l tcr feito qualquer curm, ou cst.'Lt;io, de dur;~ç,1u i~ual
uu ~upcriur a ~cl~. e Inferiu r ou i~u1tl a dc:toit•) me~e!., (\l)r conta 1lu Territotill Ft:dnal,
e, n.1u teu~hl dc..:nrriJo mai.1 l.ic: trC:I :.1nll, UC" \eu tt'rmino, a Jcrni~M1il ~~~ ~t·ní C.HH:cdido~
lJicUi;wtc indentnç:t,l 1.k tu\!.1\ ,1, Urspc"t' l.'t.Jrrc.~punJcntcs au rcferidtl ~·ur~,1, uu c~t,'t-
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gio, ucr"cidas, se for o caso, daquelas prcvi~tas no inciw li deste artigo, c d.1s dif..:rcnÇ<tM de vencimento!,
§ :!~ No ca~o de o Oflciul ter feito QUalquer curso, ou c~tag10, de dura~r;~o
superior a detoito meses, por conta do Governo do Território Fcclcrul, npli~ar-~c-.\ o
di~pmto no parâgmfo anterior, ~c aindJ nilo houver dcx:orrido m01is de cin~;(l unu~ d~
seu tl:~mino.
§ ~~ O cà\culo das 'mdc:n'tzaçõcs, a que: se referem o ·mc'•:;o 11 dc.Mc otr\ÜW t ~tu~
§§ 111 c :!•, será cfctuado pelo órgão competente da Corporaçlo.
§ 4~ Q Oncial dcmi~ionàrio, a pedido, nho tcrfl. direito U tjllil\qucr n:munt:TII•
çJ,o, sendo a sua situação militar definida pclu Li:i do Serviço MiliUH.
§ S• O direito à dcmillliJO, a pedido, pode ~cr suspenso nu viEté:ncia do c:~tado de
guerra, calamidade pública, pcrturbaçâo da ordem interna, estado de ~!tio. ou cm
caso de rnobilizaçlo.
Mt. 108. O Oficial da ativa empowdo ern cargo pUblico permanente, cstrunho Asua carreira, c cuja função nllo ac:ja de magist~rio, scrâ, imcdiatumcntc, mediante dcmi~llo e~ ofjlrio, transferido para a R~crvtt, onde ingressarA com o posto que
pouura na ath·a, não podendo acumular qualquer provento de inatívidadc com 01
remuneração do cargo p(lblico permanente,
Art. 109. O Oficial, que houver perdido o posto c a patente, será demitido c'.\
offlcio, sem direito a qualquer rcmuncraçAo, ou indenizaçlo, tendo a sua situacào militar definida pela Lei do Serviço Militar.
Art. 110. O Oficial perder:\ o posto c a patente se for declarado indigno dn
oficialato, ou com ele incompativcl, por dccis3o do TribJJnal de Justiça do Distrito J-c.
dera I c Territórios, cm dc:correncia de julgamento a que for 5Ubmctido.
§ i' O Oficial da Policia Militar condenado por Tribunal, civil ou milit;1r, it
pcnú restritivu da liberdade individual superior a doi~ anos, por sentença condcnutó·
ria pas~aJa cmjulilldo, ser;\ submetido ao Conselho de Ju~tificuçUo.
§ 2• O Oficio! dec:larado indigno pura o oficialato, ou com ele incompativcl,
condenado à perda de posto c patente, liÓ poderá readquirir a situJçào de l'oli~ial·
Militar anterior, por outra sentença do Tribumal mcncionõ!do, c na~ condiçõc~ nclu
estabelecidas.
Art. III. Fiça. sujeito à declaraç!lo de indignidade: para o oficialato, ou de
incornpadbilidade com o mesmo, o Oficial que:
I - ror condenado por Tribunal, civil ou militar, à pena restritiva de liberdade
individual superior a dois anos, cm decorrCncia de sentença c:ondcnatótia passada cm
julg11do;
II- ror condenado, por sentença panada c:mjulsndo, por crimes para os quais o
Código Penal Militar comina casas penas acessórios, ou por crime previsto na lcgis\a.
çlo concernente à segurança do Estado;
III- incidir nos casos previstos cm \'!i cspccfnca que moth·cm o julgamento por
Conselho de Justific:açlo, c neste ror considerado cúlpado;
IV- houver perdido a nacionaliciad: brasileira.

111- •1uc llh:tdtrc!ll nn~ c.~~~~~ •JuC: motivarem <l jultl-amento pclt1 Conwllw de
nn :1rt. 4ll, c fnrc:m comit.leradm culrado~.
P:tr~j.Hafn únt~·u
O t\~rtr.mtc·;I·Ofici.Jl PM, ou a Pr.1..;a ...:•Hll e~!abthdadc
:1~~c:puradu, q uc houver ~idu C\cluidn <1 tlem da di~Clpl ina, ~ó !'llldcr(l readquirir a ~liU<t·
~·o\o policial-miltlar .Interior
D1~ciph11a, prcvi~to

1•- por ou! ra '>CntcllÇOI do Consethn l'ernwnente de Ju~ti.;a, c na~ cundtçtk~ ncl.1
e~tahclccidas, ~c :1 c~clu~ilo fnr cnnscqUi:nc1:1 de ~cntcnçalhlqucle Cumclhu;
II- por d~·cisi\o do Ctlmandantc-Gcral da Polícia Militar, ~e a c... clu~~~~~ ÚH cm

consc:qLJi:ncw de ter

IJi~c•plina.

ParflgrilfO único. A Prnça excluída a hcm dn disciplina nào tcrt& dirci1!1 a
quulquc:r indcnizaç~u. ou remuneração, c a sua situação militar será definida pela Lei
do Serviço .\filitar.

Art, ll2. O licenciamento do serviço ll.tivo, aplicado ~omcntc: à~ Praças, ~c
cfctua:
1- a pedido;
11 - u offl<lo.
§ 1~ O licenciumcnto a pedido será concedido, desd!: que nào haja prcjuilCl para
o serviço, à Pruça engajada, ou rccngajad 1, dc:~dc: que: conte, nu minimo. a mct:1dc do
tcmro de ~erviço a que ;c .Jbrigou.
ij 2~ O licenciamento n oj)lcj(l ser Aapl1cado às Praça)·
1 -por conveniência do ~crviço;
11- a bem da disciplina;
111- por conc\us!lo de tempo de serviço.
9 J~ O Policiu\-Militar licenciado nào tem direito a 4ualquer remunenJçào, L'
ter;\ a sua situaçilo militar definida pela Lei do Serviço Militar.
§ 4~ O Jiccnciumc:nto a of(icio, a bem da disciplina, recchcr4 l) ~ertilí~.::1do dli
ist:nçào do serviço militar. previsto na Lei do Serviço Militar.
Art. 113. O t\spirunte·u-OfJcial PM e as dcm<~is Pr:1ça~. empo~sad<h c1n ca.rg1.1
público permanente, c~tr>lnho à carreira, c cuja funçl\o nlo ~cja de maj,listi:rio, ~criw
imediatamente liccm:i;ldo~. c'.\' ojjlcio, ~crn rcmuncnu;ilo, c terJo .1 ~ua ~itua~Jo dei! ui·
da pela Lei do Serviço Militar,
Art. 114. O direito iJ licenciamento, a redido, poderá ser ~u~pen:;o na vi~i:ncia
do estado de gucrr;~, calamidade rública, perturbação de: ordem intcrn:1, c~t:uio de
s(tio, ou cm caso d~: mohilizaçilu.
t:xclu~àu dM!t

cm Conselho de

t\rt. 117. A c."lu~ào da Pntç<l, a bem da dhciplina, acurretil a perda do ~eu
grau hit:rárquico c: nlo n isenta dn indcnizaçi\o do~ prcjuizos causado~ à Fw:nd:a do
Território Fedcral,llU a \crcciro~o, nem das pcn~õcs dc:corrcntc:s de sentençajudiciul.

Strdo IV
Do Llrencl1menfCl

Dll

~id~l jul~ado culp~do

Ar!. I !i. t da competi:nci:l do Comandanlc·Gcral o uto de c~clu~iln, a hcm da
disc1plin~. do A,pirnntc:·a·Oficwl PM, hcm como d;1s Praça~ o.:om e~tahilidadl'
iiSSCRUradn.

Stçiio ~·
l'riiÇIUi 11llem d;a lliM:Ipllnu

Art. 115. A cxclusJu, 11 bem da dis..:irlina, scrt& arlicadu, r.\ o//irlíl, uo ,\~piran·
te-a-Oficial PM, ou à~ Praças, com t~tuhilidadc: iiS~C:jiUradu:
I - ~ohrc: u~ quais houver rronunciudo tal sentença o Conselhu Permanente de
Justiça, J'IOr haverem sido.conJenadO~, C~ ~tntc:nça pa)SU~U ~01 jUlt-:;ldO por •ll)Ue~c
Conselho ou Tnhun;l] Ci\'JI. à pena rc~tritJ\'a d;1 hherd;1de unl1viJual ~uperwr a dlll\
ouw~. ou no~ ~rime.-. contw a ~c:~uraru;a d11 bt:nio, u pen'L de qual4uer duru,·;)(l;
11- ~obrem l.l,UliÍ.\ hou\'er pronunciado tal 'enten~a o Comclhu Pernwncntl.' Jc
Justiça, por havtreJn perdii!o <L tl<ICI•lllaliJ;nk tlra\ilcira,

Stçtlo VI
Da Dc!~rçio
1\rl. !lN. A d~scrç1lo do Policiai·Militar acarreta uma interrupção do .'\erviço
policial-militar com a conseqUente demissão, tX offlcw, para o Oficial, ou exclusão do
serviço :uivo, par:~ a Praça,
§ J9 A dcmissJo do Oficial, ou cxclu~ih1 da Pra-;:1 com cst;1bilidade :ls\ccurild<l,
procc:ss:~r·se-á após um ano de 11grcgação, ~c ntlO houver captura ou nprcsc:nt<IÇl\o
voluntííria an'tcs dc~~l! pfUlo
§ :!t A Pruça sem cstohilidildc u~scgur01du ~crá uutomuticamcntt: e\cluid:~ apó~
oficialmente dcch1rada desertara.
~ Jt O Policiai·Militnr dc:~ertor que for capturad(l, ou que se apresente
Vt1luntanamcntc depois de ter sido demitido, ou excluído, será n:incluído no ~crviço
ativo c ii ~eguir agregado paril se ver procc~sur.
§ 4t A rcinclusilo cm definitivo do Policial-Militar de que: trata o pnrflgrafo
anterior, dependerá de !l~ntc:nça do Conselho de Justiça.

Srrão VIl
Do F11h."Cimtnlo t do Exlrat·ln

Art. 119. O falcc1mcnto do Policial-!'.lililiiT du :uiva acarreta interrupção do
serviço policial-militar, a partir da data da ocorrénciu do óbito.
An. 120. O cxtr<tvio do Policiai-Milir:1r da :uiva acometa interrupção do sm·i·
ço policial-militar, com o conser,LJcntc afastamento temporário do serviço utivo, a
partir da data cm que o mesmo for oficialmente con~iderndn extraviado.
§ !9 O desligamento do serviço ativo será feito seis me~cs após a ngregaçào por
motivo de extravio.
§ 29 Em casl' de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calilmidüdr: pública ou
outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desuparccimcnto de Poli·
ciai·Militar da ativa ser~ C1Jnsidcrado como falecimento, para os fim previstos neste
Esta tu lo, tão logo ~ejam esgotados os prazos mi\.\imos de pos~fvclsobrcvivi:ncia, ou
quando se dêem por encerradas as providi:nciilS de salvamento.
MI. 121. O reaparecimento de Policiai·Militur, extraviado ou desaparecido, jú
dc~ligado do sc:rvi~o ativo. resulta cm sua rcíncluslo c nova ugrcga(OàO, eni.luanto se
apuram il!t cau~a~ que deram origem ao seu afa5tamcnto,
P.trágrafo único. O Jloliciai·Milit;tr reaparecido será ~ubmetido ii Con~elho de
Justificaç;lo, ou a Conselho de Di~ciplinn, por decisão do Governador do Território.
Federal, ou do Comandante·Gcral, mrc:ctivamcnte, ~c '"sim for julgado ncce~sário.

CAPITULO 111
Do Tempo de Serviço
Art. 12~. Ü!i Pohciah·Militures comc~am a contar tc:rnpo dt M:rvlço n:1 Policia
Milit;1r l! partir da da tu de 5Ua inclu~i'lo, matricula c:m órgilo de forrnaç~o de Policiai~
Militurcs, ou nomcaç~o paru pmto ou gruduaçllo da Políc'1a Militilf,
§ 19 Considc:ru-~c: como datu dt inclusão, pura os fin~ de~tc artJgo, a do ato de
inclu~ilo em uma Org~nimçào P~.11iciai-Militar, u de matricula cm qui1l4ucr órglu de
formnçilo dc: Oficiuis, ou de: PniÇil!l, ou 11 de: <~prc:~cntaçào pum o ~erviçu cm Cll.\0 de
nomeação.
§ 2q O Policiai·Militur reinclu(do recomeça u contilr tempo de ~erviçl)onu datu
de ~ua reinclusào.
§ J~ Qunnllo, por motivo de força maiur, oficialmente rec•1nhccidu (iucéndlo,
iuunda..;Jn, ~ini!ltro aéreo c outra~ .:ala111idudc~J. fnlturr.m dndu~ raru a cunta~cm de
tempo de ~c:rviçu, caherj ao Comandante-Gc:rul ilrhitwr li tempo ii ~cr ~·urnputoJd~.l,
pJra (.;;ub CU.'•U p;HI!..:ulur, de ucurdt1 .:om m clemcnt•·~ di~pon(vei\.
Art.
~a apura'-·,hl de tempo de ~en·J~ll dll Policial-Militar, 'crit t'c11<~ ;1
di~tJn~·:w cntrc:
I - tcmp11 d~ c!'~tiv1J ~eri'J<;<l;
11 - <J nn~ de ~~~TI i~u.

1n

3\{l

-----------··-----·-· ---------·-

-------------------------

,\rt. I ~4. Tempo de cfcuvo \trvrr.;o é o e~paço de tcrnpu cornplrt;n..hl, dia-.r·dr.r,
entre a diita de rn.:lusJn cor dat;r·limitc par;~ ii .,;onta~cm, urr ;r U.lla dr r rJ~,IrtJmenhJ r.Jrr
~crviçr1 ;Uivo, mco;rno 4uc \;ri espaço de tem pu ~cp jlar~~l;rdn.
~ I 9 Scr{r\.tmbérn mmputado ~;ufllu ternprl de ctctrvr1 .~crvr~.;rr
1- o 1cmp1> Uc ~crvrr.;u prr.~t.rdo js ForçJs ,\rmad·,r~ uu cmoutr·,r~ ]'ul;~r;r, ,\lrlrLr·
rcs;
li- n tempo de ~cn·rço prc:~tado llils Guarr.Ja, Territori;m cm ativid<rdc~ pnli·
CÜti'i•nlilit~re\, pelo re~~mrl ~elc:cionado par,r O ingrc.\~u na Polkra Militar:

III- o tempo p;rs~ado, r.Jia·a·dia, nas Orcanrnçtlc:.\ flplrci:ri~ ~l!lrL.Jrc~. pelo
Polrciai-Milrwr da Rcscrq da Corpororçi\o convocado par;t n cx,~rd~io de tun~lH;~
pulici>~i:,-m rlitarc~.

~ ~v

~Jo

f)marht·frha 16

111:\IUO IJO CO'i(:IH:sso \,\C'JO~AL{Sctãrdll

:\1ulnrlt•l9711

,\crJo

dcdu1.idu~

du tc:mpu de cfetivu

~cnr..;u,

além do\ uf;r.-.tamcutm

prcvi~tos no ar!. 64, o~ períodO\ ~m que o Plllu;rai-Mrlitóir e~Ll\ct <lliiSI<Hlo do cr.c:r·
c!do dc sua\ funçôc~ cm goto de hcençil c~pccial.
9 3u Ao tempo de cfctivo serviço, de que trata e~ te ilrligo e seu\ p;rraHrafo~. apu·
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CAPITULO V
l>.ru Rttomp<"n!'lUt dlll,. Dl~n.'il!l!i do Strtito

Art. 1J2.

·"'

recompc:n~il\

cumthuem rcconhc:~imentu dt~~ bons .~c:rviço\ prc~-

tarlu~ pcln~ l'olicJai\·Mililarc~.

~ ~~

Silo recompensa~ Policiai~·Militarc:s:

1- prémio de Honn ao Mêrito;
11 - conlle.:oro~çrks por ~erviçtl\ pr"tudos;
III - chlgios, louvores e refer~ncia~ c:]Oil,io~a";
IV- di~pm~.r do serviço.
~ ,2v A~ rccompcns:~s ~cr~o concedidas de acordo com a forma estuhelc:cida nas
lei'• c rep:ulamcntm ~:m vigor.
MI. 1B :\1 di\pen:,.rs de serviço silo :~utori1.ações conccdid:~s am Policr>~i~·
.\llliture~ ~~ra aiu~tamcnto totul do ~erviço, em can'tter tr:mporir.rio.
Ar!. : J4. /\s dispcnsus de serviço podem ser conccdidil~ aos Polrciais-~1 ilitHres:
I - ,omo rc:compema;
11- rara desconto de fl:ri:~s;
111- cm dc:~orrência de prescriçJo médica.
l'arôlgrafo úniCü, As dispensas dt: serviço serão conccdidus com" remuneraç:lo
integral, e cmnputat!u~ como tempo de efetivo mviço.

rat.!u c: totalilado cm dia~. sc:ri1 ;!plicado o divisor trczt:nto~ c: ~c:~~enta c cinco pilW a
correspondente obtenção dos ano~ Uc efetivo serviço.
tina dt Stn'i(O i: a expres~ào que de.,igna o tempo de el'ctivu ~ervrç~r"
1\rt, 125.
que se refere: o :~rt. 127 e seus par~grlifl~~. com o~ ~cguintc:s acr~scimu~:
1- tempo de sc:rviço público fc:dc:rul, c:staduJI, ou municipal, pre~tar.!o pelo
Policiíii-M ilit;lr, ilntc:riormc:ntc à ~uu inclu~ào, matrícula, nome!lç\ro ou rc:·rnclusào nil
TITULO V
Polida Militar:
ll•~ Dl5posiçõrs Ger1l" e Tran~ilórias
11- tempo rclati~o a cada licet~ça t:special nilo goLada, con\ili.lo em dobro.
§ ]9 Os acréscimos u que )C rcf~rem O!> inei~o~ I r: III, deste artigo, só serão
Ar!. 135. A assistência religiosa aos Policiais-Militares é regulada em legislação
computai.los n\l momento da JliiSSagem do Policial-Militar a ~in..ação de inatividade, c especiticu.
parac:ssc:fim.
Art. I36. ~vedado o uso, por parte de organização civil, de: designaçõc:s que
§ 2u O acréscimo a que: ·se refere o inci~o II, de~tc artigo, mó. computado rmsam sugerir sua vinculação à Polfcia·Militar.
somente no mumcnto da pass<~gem do Polü:iai-Militur à situ<~çiio de inati••idadc c,
Parâgrafo único. E;rr;cc:tuam-se das prescrições deste artigo as associações,
nessa ~itu:~çJo, par:~ todos os efeitos legais, inclusive quanto à percc:pç~o dt:finitivu dói clubes, clrculos c outras entidades que congreguem membros da Polícia Militar e que
gratilicaçào de tempo de: ~c:rviço, e de adicional Oe inatividadc,
,c: destinem, c:~clusivamcntc, a promover intcrcâmbi.J social c assistencial entre os
§ )9 !\!lo/: computjvel. p:~ra ~feito algum, o tempo:
PGlicíai~·:vlliitares c: seus familiares e, entre c:~ses c: a soci~dade civil local.
1- que: ultrapassar operiodo de: um ano, contínuo ou nào, cm licença para trata·
.-\rt. I 37. ,\pós a vigência do presente Estatuto serão ajustados todos os di~po
menta de saúde de pc:~soa d<t família:
sitivos legais e regulamc:ntarcli que c:om ele tenh;~m.pcrtinênci<~.
11- passutlo cm licença rara \ratar de: intcre~~c p:~nicular;
Ar!. 138. A presente Lei entrará em vigor na data de: sua publicaçlo.
III - pa~sado como Ucscrtor~
Art. 139, Revogam-se as disposições em contrArio.
IV- decorrido cm cumprimento de pena de suspen~;\o do C'lercicío do posto,
sradu:~ção, c:~rgo ou função, por sentença p:~ssada emjulg:~do;
O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho) - Esgotada a matéria
V- decorrido cm cumprimento de pena restritiva d:~ l'rberdadc individual, por
sentença p:~ssada em julg;~do, dc:sde que: não tenha ~ido concedida ~u~pensil.o conUr· conslanle da Ordem do Diu.
cional du pena, qu:~ndo, entilo, o tempo que exceder ao período da pc:na será compu·
Concedo a palavra ao nobre Senador Leito Chaves, pela Lidetudo para todo~ os efciloli, caso as condições mi puladas na sentença não o impeçam.
runça.
Art, 126. O tempo que o Policiai·Militar passou, ou vier a passar, afastado do
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Como Líder. pronuncia
excrcfcio de suali funçõt), em conseqUência de ferimentos recebidos cm >~cidente
quando em serviço, na manutc:nç~o da ordem pública, em oper11ções policiai~· o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
militares, ou de: mol~stia adquirida no excrdciu de qualquer funç:lo policial·mililar,
ser.i compuudo como se ele o tivc:.~se passado no exercfcio efc:tivo daquelas funções.
Na última reunião de bancada do nosso Partido, todos os nos·
Art. 127. O tempo de serviço cm cJmpanha para o Policial·Militllr 1: o perfodo sos Senadores integrantes manifestaram-se preocupados com duas siem que o me~mu estiver em operações de guerra.
tuaçi:lt:s sociuis cm curso no País: uma delas, era o problc::ma dos meParâgrólfO (mico. A participaç~o do Policial-Militar c:m atividades dependente~
I:Jlúrgicos no ABC, já a esta altura em fase de solução; o uma outra.
ou decorrente~ das operações de guerra serA reg~lada em legblaç~o C'Spt:cifica.
,-\rt, 128, A data·limite e~labelecidu para final de contagem dos anos de ~cr'fir;o, dizia respeito ü questão do próximo congresso da U nitw Nacional
para inativid~de, ser!! a do deslip:amento do ~erviço ati'fo.
dos [siudanleS- UNE - marcado pura os dias 18 o 19, na cidade
Par!i!lrafo rinico. A dJta·limite n3o poder!! e~ceder de trinta dia~, dos quais o de Salvador.
mAximo de quin1e no órgào encurrep:ado de cfetivur a tran\rerência, da data du publ't·
As informaçõc=s de que éramos dc:tcntores diziam que: o Governo
caçi\o do ato Cc: tmn§ferêndu rwa a Reserva Remunerada da Po!!r:ia Milit;tr ou
reforma, no órglo oficial do Governo do Território Federnl ou cm Boletim da Or~am· h;tveriu de opor·sc por todos os mc:ios à reunião desse conclave: e que,
/açào Policiui·Milil:lr ,considerada sempre 11 primc:ira publicaç~u ofrciul.
ror outro bdu, os cstuduntcs cstavum detc:rminudos a rc:ulizar o sr:u
,\rt. 12'l. Na contagem dos unos de serviço não poderá ser comput:.tdil qualquer ~ongrc.:sso c pi.tra isso jú c:swvam rr:alizando art~culaçõc:s c:m todos os
~uperposiç.lo do temro de: .~c:rvh;o prihlico (fcdc:r:.~l, estadual, ou municip:~l, e J;1 admi·
Estados da Fc:dc:raçào. A nossa Bancada constituiu umu comissão
nbtraç~o indireta) entre si, nem com o tempo de serviço r:ompu!Avd apó\ u inclu,Jo
cm Organitaçl(l Policial-Militar, m:~triculu em órgão de formuçào poticial·milit;.rr, ou p;.~ra que: nwntivc:ssc contacto com os líderr:s dc:ssr: movimento, a Jim
de que, r.:onhc:ccndu melhor os sc=us propósitos, as suas detcrminomca~·:\u p;rra ~rhto ou praduuçi\o nu Policia Militur.
CAPITULO IV
Do CllUint'nlo
:\ri,

JJtl. O Jloliciui·Militur du ;1tivo1 rn1dc contrair matrimOnio,

llhst"rv<~d;ra l~ghlaç:h1 civil e~pc:c!lic:t.
§ I"~ E vc:d:uh1 o cusumentu !lll Alunu·Ofici:•l
e\tiverern sujeito~ aos rc~ulamento~ do~ órp:.lo~

dr:~Jc:

que

PM c dcmuis l'ruçrts, cnLJu<mto
de formação de: Olir:i,ti~. de
Gruduudos, ou tle Snld;rdo~. cuj.1s rcqubilo~ e:-:. iiam a cundiç.lo de )VIteiro.
~~ O casamenhr con1 mulht:r eslranpcira ~omente poderá ~er reuli111d\1 ·lP'"" a
iiUloritnçilo do Comandantc:-.(icml.
9 J~ E~cctuada u ~ituaçlo prevista no§ 1Y de~te artigo, lodo Policil~I·Milit.s~ de:-·
ve participar, com antel:ipaç-,\o, ao Com;mdante de 11ua Orj!aniruç~o Polrr:ial·Milrt.u,
o e, enio u ~er rellliludo
t\rt. 1.11 A" Jlra.;;t~ r:~peciJ.i~ que: contr.rírcm matrimnni~' cm Uc'!rconh1 ~om u
~ J9, r,~,, :rrlill.'' a~ltcri,lt, ~er:\n t:\dLJÍtla~ \t'tn tlrreit,l :r quulqucr IC/11\ltJ~r.rç.\rl ou indt'·
lllf,rçlu.

*

n:tçõcs, pudcs:o~c interferir de modo a possibilitar a rcalizuçào dc:ssc:
Congresso. A Comissfw foi constituída de: quatro Sc:nudores: o Stnat.hlr Ev~lüsio Vir:ira, o Senador Marcos Freire, o Senador Hc:nriqut.:
~;tntillo c cu fHÓprio. Considcrttndo-sr: ~~ imponflncia do falo,
~o~itou·sc: ati: de: se: m~tnter conta to com a Executiva do MDB. para
qur: css;t Cllmissrw de simples Ban~ada passasse a ser do Partido. Entrclanto, as drcunst:\ncias de momento aconselhnntm a que um dos
tncmhrllS dcsl~t Cnmissfto de logo cntmssr: em conta to com os cstu·
d:tntcs r:tra conhe~l.!r sr:us propôsitos c suas dctcrminaçOc:s. E nessa
('lltHiiçfnl estive cu cm São Paulo, cm uma rcunirw preparatória rc:tli1:td:t na Pnn1ifici:1 UnivcrsidaJc C.Hólii:a, t:m dius Ua scmanu passada. E~~;t rcunitw prcpamti1ria,jit cn1lancc~ finais, c:stav:t tratando Ua
rt:;diJa~,_.;to Llo conr;lavc. J: plldt: v~:r quc: os cstuduntcs estilo dando um
~\emp!tl admir;·~~·cl de scrir:dadc L'lll'g:tnil.:tç;'to. Estivr:ram prcst:ntc..,,
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ali, mais ou menos 6UO estudantes, representando os diversos difl>
tórios c as diversas unidudcs estaduais.
Surprccndcu·me ver uma plêiade admirúvcl rie estudantes reunidos para deliberação de seu congresso, cm que, Sr. Presidente, o
:1madurecimento politico c a consciência de classe, ainda que transitória, uma clussc de passagem, afirmavam a maturidade do estudante
brasileiro.
Particulurmente, sou muito sensível a esses problemas, porque,
como a Casa sabe, nunca disputei antes mandatos por partidos. A
minha grande, a minha longa experiência política, na vida, foi a política da União Nacional dos Estudantes.
Durante o meu período universitário participei intensamente
dos Seus conselhos e dos seus congressos. E foi nessa convivência, de
que guardo particular saudade, que adquiri alguma experiência para
a convivência pública.
Tendo ainda na lembrança os funestos resultados do Congresso
de lbiúna, já de tempos mais recentes, em que houve prisàes cm massa, violência c mortes inclusive, não poderia cu, com essa vinculação
passada, ser indiferente à realização do próximo congresso dos universitários brasileiros, sobretudo porque, depois de 15 anos de silêncio, os estudantes acham que têm o direito de ser ouvidos, que a
Nação tem o dever de escutá-los, que esta Casa, inclusive, e o próprio
Governo, têm o dever de conhecer os seus grandes problemas. E é
justo que assim procedam os universitários brasileiros, porque, ao
longo desses anos, se tem decidido so~re os seus destinos, se tem instituído os sistemas de crédito nas escolas, se tem eliminado a convivência dos estudantes em turmas, se tem decidido sobre a natureza
dos cursos e a sua ampliação, inclusive sobre a conveniência, ou não,
de se instituir o ensino pago. E é justo que eles, vítimas e objeto desse
processo, se reúnam cm congresso para que se possa conhecer o seu
pensamento a níveis nacionais.
A UNE foi a instituição que sofreu a primeira violência em
1964. Foi com muita dor, com muito constrangimento, com revolta,
inclusive, que assisti a depredação da UNE, o seu incêndio, pela polícia do Rio de Janeiro, então sob o comando do Governador Carlos
Lacerda.
Quando estive na Alemanha Ocidental, há onze anos, tive uma
lembrança muito nítida daquele instante, comparando duas situações materiais, representantes de épocas distintas: Berlim í: uma
das cidades mais faiscantes e belas do Ocidente; pois no centro de
Berlim, na sua rua principal, há uma igreja destruída; apenas parte
de uma torre está de pé, enegrecida pelas bombas da guerra de 1945.
Os alemães, a despeito de reconstruirem toda a sua cidade, mantiveram aquela igreja, como um símbolo a rememorar em todos os momentos, os dias difíceis do passado, das violências de 45.
Da mesma forma, na Praia do Flamengo, o prí:dio de n• 132
apresenta-se, em parte, destruido, enegrecido de chamas, a lembrar,
pelo menos para os estudantes, dias de inconcebível e inusitada violência contra os seus desígnios, os seus legítimos direitos de se reunirem como classe.

O Sr. Hunabcrto Lucena (MDB - PB)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Com todo o prazer,
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto l.uccna (MDB- PB)- Participando da sua
preocupação quanto ao propósito ostensivo do Governo de considerar fora da lei o próximo Congresso Nacional dos Estudantes, a
realizar-se no final deste mês em Salvador, gostaria de lembrar a
V. Ex• uma judiciosa entrevista concedida à imprensa hfi pouco tempo, pelo nobre Deputado Airton Soares, pela qual ficou cluram•:ntc
demonstrado que o Governo, em 1964, limitou-se a suspender us ativid:.dcs da UNE através de um ato de força. Nno houve, porém, a
sua dissolução judicial como sociedade civil. Esttl, u meu ver, é uma
prcmiss:J muito imporlantr::, no deb~tlc do problema, cm termos ló~i-
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~os: se a UNE não foi dissolvida judicialmente, ela continua a cxistir,
e, ;tgura com o seu Congresso, os estudantes apenas procurarão
rcativú-Ja como st:u órgrw múximo de n:prcscntaçrto nacional.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ni10 tive a oportunidade de ler essa entrevista do ilustre Deputí.ldo Airton Soares, mas
tenho elementos, tambêm, para alirmar que a UNE continua com a
sua constituição registrada c cm plena situação de regularidade.
De fato, Castcllo Branco, em decreto especifico, suspendeu as
atividades da UNE por 6 meses, determinando, cm seguida, qllc o
Ministério Público fizesse a apuração de seus haveres. Em seguida, o
próprio Ministí:rio propôs ação dissolutóriu perante uma das Varas
Públicas no Rio de Janeiro, e o Juiz concluiu pela inviabilidade da
dissolução, alegando que a UNE não chegara a existir, não se podendo dissolver o que não existe.
Entretanto, o próprio processo, mal informado como estava,
niw se fez instruir da Carta de Constituição da UNE de 1961, mas,
cm um dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Juridicas, no Rio
de Janeiro, estú essa constituição registrada sob o número 8.598.
De forma que a UNE í: uma instituição perfeitamente legal. Ela
existe e nno foi alcançada por aquela lei que diz
"Que são passiveis de condenação aquelas pessoas que
tentarem reorganizar entidades que foram por instrumentos excepcionais dissolvidas."
E não houve recurso nessa decisão. De forma que V. Ex• tem
toda razão c os documentos da UNE ainda continuam regulares. A
sua personalidade jurídica continua intocável, porque. não houve
ação dissolutória; houve a propositura da açào, mas o juiz não adissolveu, sobre a alegação de que ela não chegara a existir, porque não
se juntaram, nesse processos, os documentos atestatórios da sua existência jurídica que é a Constituição. Aliás quero dizer ao Senado que
a Constituição da UNE í: um documento admirável. Não são estatutos, é Constituição, bem elaborada e pescada, inclusive que previ: a
sua dissolução, mas por determinação de 2/3 dos seus membros efetivos. Até mesmo se se quisesse dissolvê-la, a UNE, teria que se reunir, os estudantes teriam que se reunir ainda que seu propósito fosse
a dissolução regular. E, hoje, em face da nova lei, somente por deliberação dos seus membros efetivos essa dissolução poder-se-ia realizar.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Veja V. Ex• que os estatutos da UNE determinam que ela só pode dissolver-se por 2/3 de seus
integrantes. Ea mesma maneira com que se apresentam os estatutos
da ARENA e do MDB, que tambí:m não podem ser extintos por ato
de força, a não ser em convenção extraordinária, por 2/3 de seus
convencionais.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Exatamentc V. Ex•
traçu um paralelo que tem inteira pertinência,
Então, Sr. Presidente, a UNE é uma entidade legal. Os estudantes são umu classe permanente na sua transitoriedade. E cu mesmo
fui um dos membros signatários dessa Constituição, e lamento não
ter o seu texto neste momento para dele dar conhecimento ao Senado, para ver a seriedade dos propósitos daquela organização, inclusive o amadurecimento da classe que eln representa.
Pois, Sr. Presidente, estamos na seguinte situação: a UNE é uma
entidade legal, está com seus estatutos registrados. A classe está organizada a partir de Dirctórios, de entidades estaduais cm relação h
rrópria Unidade Nacional. E a inrormuçilo generalizado que existe ê
de que há oposiçrw à nmnifcstaçào desse conclnvc. Mas, de acordo
com :1 lei, mesmo a lei brasileira, mesmo a destes dias, nenhuma clas.~l! ou~:aslH pode opor-se ao direito de reunião c, se alguém se opuser,
cstar{l violentando dois princípios hasilurcs. O primeiro deles é o da
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III,\ RIO DO C'O~CiHESSO NACIONAl. (Seçiu 11)

Dccl:mtçJo Univcrst.tl dos Direito:; do Homem. Dil Jqudc documento, cm seu artigo 10 que todo homem tem direito à liberdade de n:u·
niilo c <.~ssociaçilo pacilicas. Enquanto is5o, a própria Constituiçfw,
ainda que mutilada, estabelece no seu arl. 153, ~ 27:
§ 27. Todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a autoridade senão pura manter a ordem. A lei podcrú determinar os casos cm que será necessária a comunicac;riO prévia à autoridade, bem como a designação, poresta, do local da reunião.

E no parágrafo 2S:
§ 28. E assegurada a liberdade de associação para
fins lícitos. Nenhuma associação poderá ser dissolvida senão cm virtude de decisão judicial.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)- Chamo a atenção de V. Ex• para o fato de que o seu tempo já está esgotado. Ainda existem 6 oradores. V. Ex• fala como
Líder, c, assim, tem direito a 20 minutos.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Presidente, muito
obrig:Jdo pela comunicação, mas penso que o relógio de V. Ex• está
muito apressado. porque cu mal comecei a falar c V. Ex• já me esta
advertindo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O relógio da Mesa
é o relógio da Casa. Ela nito se guia pelo relógio dos Srs. Senadores.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - V. Ex• pode informar de quuntos minutos disponho'!
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - V. Ex• dispõe de
nenhum minuto, já que está ultrapassado seu tempo. De 20 minutos
dispõe o Lidcr par~ falar.
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Sr. Presidente, estou
surpreso, já que estou falando de assunto de tamanha importáncia ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• dialogando
com a Mesa está perdendo mais tempo. Dou 5 minutos para V. Ex•
concluir seu pronunciamento.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muito obrigado a
V. Ex• pela tolerância.
Assisti, como disse, a essa reunião preparatória. Estou convencido de que as gerações aluais, com as suas representações na UNE,
oferecem, cm relação à UNE do nosso tempo, algo de singular:
maior grau de maturidade.
Impressionou-me ver 600 rapazes c moças num Congresso propara tório, não no Teatro do Tuca, que u Reitoria lhes prometera,
mas jit num porão, porque, na última hora, a Reitoria determinou o
li:chamcnlo das instalações, sob a alegação de recebimento de ordem
superior de Brasília, o que não mais assegura-lhes as condições de
permitir a realização do Conclave, ...
O Sr. Mauro Bcnc•idcs (MDB- CE)- Permite-me V. Ex•,
nobre Senador?
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- ... c os estudantes realizaram o Encontro num sali\o secundário da Universidade.
Sr. Presidente, impressionou-me ver 600 rapazes e moças vesti·
dos com aquelas mesmas roupas, c com aquela mesma extraordinária dch:rminaçào que os lcvurú a realizarem, de todu sorte, o seu
Congresso. Não porque eles queiram ir de encontro a ninguém. Nem
sequer manifestação dl' protesto ouvi naquelu reunião. O que vi foi o
desejo muito sério de que eles, investidos em poder de lidcrunç41, possam, na convivênda 1: no trato das idéias comuns, encontrar o caminho pura arit:ntar os sr:us companh~iros. Todos os universitários do
llrusil, de um moJl, geral, estiio aprccnsivos cm relação àquilo que é
<.h: maior impurt:lncia pan1 ele~;-- o seu futuro.
Co111 wdo ü pr:1z.:1 ouço o Scna1.h1r Muuro Benc\'ilh:s.
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O SR.I'RESJI)ENTE (Alexandre Costa)- Peço a\'. Ex• aca·
ta r a dccb;to da Mcsu. O orador jú tem o st:u tempo esgotado. NUa
pos~o permitir intcrvc.:nçõcs, para nào prr:judicar seis oradores inscrilm.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Vou terminar, Sr.
Presidente.
Comprometi-me com os estudantes cm tnm:r ao Senado a sua
disposição de realizarem esse Conclave, com a preocupaçrto incxcedi·
vel de tratar de seus específicos assuntos. E, quando se diz específico
assunto, não são só os assuntos peculiares aos estudantes. São tamhê:m os grandes problemas nucionais, porque é nesta fase da vida, cm
que nào estando o homem comprometido com intcresseo, ele melhor
sc posiciona cm rclaçào aos interesses da Pátria.
Lembro-me, cu mesmo, de que, cm 1953, estive aqui cm Brasília,
num jipe, vindo de Goiânia. Brasília era ainda um ermo. Juscelino
cra Govcrnador de Minas Gerais. Naquela época, tínhamos no nosso Congresso de Golânia o seguinte dístico: "Transferóncia da Capi·
tal da República para o Planalto Central", Incendiamos o Puís com
esta idt:ia. Na nossa volta, uma Comissão teve conta to com Juscelino. Falamos da necessidade da transfcróncia da Capital da Rcpúbli·
ca. Crtio mesmo que aquele operftrio a que se referem os ai mana·
qucs, que tinha apartcado Juscelino sobre a necessidade da transfc·
ri:ncia da Capital, fato ocorrido quando ele já era Presidente da República, creio que aquele operário nzera em mzào de ter assistido ao
nosso Congresso em Gaiânia, que deixou, na lembrança, uma vivida
púgina do que deseja c do que pode fazer a mocidade brasileira.
Anteontem estive com o Ministro da Aeronáutica tratando de
assunto do meu Estado. Por ser uma pessoa com quem tenho tido
convivência, mesmo antes de assumir o Ministério, o Brigadeiro
D<lio Jardim de Manos, um dos nadares da abertura nacional, tive
oportunidade de discutir este assunto com S. Ex•. Perguntei-lhe qual
era o propósito do Governo a este respeito. S. Ex• informou-me de
que a disposição governamental era contrâria à realização do Con·
grcsso da UNE, que a disposição governamental era de permitir con·
gressos dessa natureza somente após a introdução do ensino pago no
Pais. Foi uma surpresa para mim. Ponderei ao Ministro: V. Ex•, ao
longo destes dias, tem assumido uma posição de destaque em favor
da abertura nacional, e essa posição ultrapassa- a mr:u ver- at6 as
suas responsabilidades de Ministro. V. Ex• podia ser um fiador paru
canvr:ncer os setorc:s mais rígidos do Governo acerca da necessidade
da realização desse congresso·, porque não existirá ahc:rtura quando
se: fechum as portas para os estudantes.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa- Nobre Senador Lei·
to Chaves, peço a V. Ex• o obs<quio de atender h Mesa. Atendendo à
Mesa, V. Ex• estará atendendo, cm conseqUóncia, o Poder. V. Ex• já
excedeu 10 minutos do seu tempo.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)·- Sr. Presidente, con·
cluo o meu discurso, fazendo um apelo ao Senado para que ajude os
estudantes a realizarem o Congresso.
Creio que os resultados serão positivos. Tendo presentes aqueles
resultados funestos de lbiúna, quando se reuniram 600 estudantes,
não podcriamos dincultar a realização desse Congresso, quando ha·
verão de comparecer 3.000 estudantes.
Termino citando uma frase em relação aos estudantes~ que recolho da minha infância, de um tribuno popular da Paraíba, proferida
cm ruzUo dt: uma viol~ncia pratic:tda contru estudantes: "Ultrajar a
mocidade i: cuspir na face da República; mocidade, sê nu minha vida
um pálio sempre aberto c, dt:pois, uma mortalha dr estrelus".
Estu é uma frase de um tribuno popular qLH: cstú muito no co·
raçf1o dos piLraibanos- Geni:sio Bamharra. E:-. ta fr:1sc bem que po·
deria calar no conu;i\o c nos sentimentos dos Srs. Scnadon.·s c dos homens rcspunsúvcis pc:lll'i destinos do P~.Jis neste momento.
Muito ohrigadn a\'. E''· Sr. Prcsidl'nh:, rc:la tolerúncia. (Muita
bem! Palma~.)
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O SR. I'RESIIlE~TE {..\lcxanurc Costa\- Com a palavra"
!hÜJrc Senador Evd:1sio Vieira.
U SR. EVJ:L·iSJO ~'!EiRA l'RO.\'l'.\'CJA JJJSClRSO QUE. E.I'TRECil'E .:1 REVJSJO JJO ORAJJOR. SJ:'JI..i l'UBL/C..I})O J'OSTERJORMENTE.

O SR.I'RESIDE:\ITE (Ga1tilo
nnhrc Scnallor Dirceu Can.lnso.

~tlillcr)-

Cnnccuo a p:d:ma ao

O SR. DJRCt.T CARDOSO l'RO.Yl .YC!A D/SCl'RSO QL'E. ENTREGUE .:t REVIS.:W DO ORADOR. SJ:'R..i J'L'BLIC.WO I'OSTERIORMJ:'.VTE

O SR. PRESIDENTE (Gastiw MUller) - ..\ Presidência se
associa i1s homenagens prestadas pelo Senador Dirceu Cardoso an
povo irmf10 paraguaio, pela passagem do seu dia maior, o da Rt.:·
pública uo Paraguai.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES. Prononcia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na Sessão Plenária do dia 6 de março, tive ocasião de referirme, ainda que brevemente, aos efeitos danosos provenientes das
cheias que, com características de verdadeira calamidade pública,
provocaram sério desequilíbrio na economia de vários Estados, cn·
tre os quais aquele que me concedeu a honra e a rosponsabilidadc de
representá-lo nesta Casa- o Espirita Santo.
Passados os dias das tnchentes calamitosas, acreditamos ser
tste o momento de avaliar seus resultados, sem as justas t:moções
dos sentimentos desencadeados no auge daquele fenômeno da natureza. As áreas atingidas foram vitimadas em intensidade divcrs<l, c
não há dúvida, Sr. Presidente, de que o meu Estado, em especial sua
região norte, figura no rol de quantos mais hajam sofrido com a catástrofe. Os municípios de Baixo Guandú, Bom Jesus do Norte,
Cola tina e Unhares, dentre outros tambóm atingidos, encontram-se
ati: hoje a braços com sérias dificuldades. Sua produção foi
drâsticamentc comprometida. A agropecuária teve perdas substanciais. O comércio, seja o de distribuição dos produtos locais, seja o
representado pelos estoques oriundos de outras praças, foi danilicado em proporções alarmantes. De outro lado, a infr~-cstrutura
urbana ficou grandemente comprometida, em termos de serviços
públicos essenciais. O desabrigo atingiu apro<imadamente :! I.Ollll
pessoas, só no município de Colatina, que desalojadas de seus lares
pela destruição, parcial ou total, provocada pela intempérie.
Como se vê, Sr. Presidente, o equilibrio ecnnômico t: social foi
gravemente alterado, debilitando regiões inteiras de um:.t unidade federativa pequena, mas laboriosa, e que, por :~uas dimc:nsõcs tcrrito~
riais e pela fisionomia de sua pmdução, foi extremamente afetada
pelas cheius.
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O SH. MOA\YR llAI.L\ {ARI'.NA- l:S) -l'mllielltc Senador Dirceu Cardoso, nüo ~ surpresa para mim a m<lnifestaç:w de
apreço de V. Ex.• V. Ex• efctivamcntc correu até lú c, _rt.:cordo·me
hcm, logo após :1s cheia~. V. Ex• teve a gentilc.lu provc.!rbnll que n caracteriza, de faler-me uma visita cm minha residência cm Gu:trapari. Lú chcgando, liz um relato Uo que havia se pa~s:1Jo t.:m mt.:u município c no EstaUo: foi o momento pior quejú pensei ver.
.
Jú tive oportunidade de dizer nesta Casa. Senador Dtrct.:u
Cardoso, yuc n:io tive pen;t de quem perdeu muito; a minha pt.:na era
de quem perdeu pouco, porque perdia tudo o que tinlw. ,\avalanche
das :1guas c a irnpic:dade da intempérie agigantou-se de uma forma
t~1manha, que não tinha capacidade alguma qualquer administradllr
encontrar um mdo de minorar o sofrimento daqudc!-i que.
cfctivamcnte, procuravam ser úteis aos seus irmãos que sofriam.
E eu dizia aqui, naquela oportunidade, que o clima lá era de
pcrplt:xidade, Não se subia a quem apelar, mas Deus, na sua
onipotente bondade, fez com que os sofrimentos fossem minorados,
..:, hoje!, a nossa fala vt:m ao encontro das reivindicaçõt:s que lemos
ft:ito, batendo à porta de Ministérios, de Departamentos, fazendo
com que a nossa palavra sensibilize efetivamente aqut:les que têm a
manus da Administração Central para que canalizem c levem para
aquelas regiões, - como a sofrida tt:rra do eminente Senador
Lomanto Júnior- os mclhorumentos essenciais para se recuperar a
cidade, Só assim, seremos dignos de voltar llquela terra c dizer que
rcprest:ntamos, com altivez e dignidade, aquele povo.
Mas Continuo Sr. Presidente.
E certo, Sr. President~.:, que não nos faltou o apoio do Governo
t:cderal ante a t!mcrgénciu. Ainda que insuflcit:nte ante u magnitude
do problema, insuliciência essa rt:conhecida, aliás, nas av:iliaçõcs
realizadas pelo Grupo Especial de Calamidade Pública, tal apoio, no
aspecto linancciro, foi de 400 milhões de cruzeiros, dos quais já li h c·
rados IOU milhões. Em contato com o Sr. Ministro do Interior, este
~ISst.:gurou-nos a breve libc:r:içào dos restantes 300 milhões,
Nosso upclo, t:mbora nào ignorarmos a compreensão t: a boa
vontade do Governo Fedcral, ê no sentido de que se matt:rializc a
prometida liberação com a celeridade aconst!lhada pelas dramáticas
circunst:incias.
E certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a ajuda federal não
se extinguiu com essa providência. Acompunhado pelo Secretário de
Agricultura do Estado, Sr. Francisco Lobo Jungor, entrcvi1tci-me
com o Sr. Ministro Delfim Netto. Reivindiquei de S. Ex• o respaldo
de sua Pasta para um plano de recuperação das úrcus atingidas pelas
~.:hci:1s do rio Doce c tradicionalmente t..lcdicadas à agropccuúria.
:\sscgurllU·me o Sr. Ministro imediatas providências cm seu úmbito
Uc competência, inclusive atravi:s de financiamcnlo, para todo o Es·
t:1do, de matrizes para a recuperaçf10 da pecuúria.
Do Sr. 1\.-Jinistro dos Transportes solicitei que conservasse as rodovias estaduais lJUe unem os Municípios de C~1chot:iro d~o: ltapcmirim :1 Gu:tçui, nesta cnnjuntura difícil para o Departamento Nacional dc Estr:1da~ de RlHlagcm. Idêntica mcdid~t pt.:di fosse estendida a
~str~1das vidnai:-., ~..:111 vúrios Munidpins, cm face da insutic~ncia de
meios Jos scrviçns estaduais, a braçn com a l.!xtcnuantc tarefa, por
vctt.:s supt.:rior :1s suas próprias !\m;a~. de so~.:nrrcr tLldo o território

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) --I' obre Senador Moacyr
Dalla, ningu~m nesta Casa tem r::;lis ;IUtoridude dt! que V. Ex• :10
dirigir este aptlo ao Govt:rno pnr-:pH.:: :l!;:m de Senmü:•· :'leio !::spirito
Santo V. Ex• é Vict:-Líder rJa \~;,ioria: .~ alêt:l •l1' '.'ice-Líder da
Maioria, cu constatei t:m Co\:ltir.a, n:l horn da desgruça que se abateu sobrt: aquele município, que a tll;]gnifica residência de V, Ex• na
rua principal daquela cidade foi atingida, ú altura de um homem, do E'ltado,
pelas águas do rio que inundaram a cidade, c ainda mais, V. Ex•. co·
O Sr. Lomnnln Junior (:\RENA- BA)- Permite V. Ex• um
mo produtor de café, como produtor de leite daquele município teve
nu sua propriedade agrícola, tnmbêm grandes danos ocasionados :tpartc'!
por essa enchente que há muito tempo, lá, não se registrava, desde o
O SR. ~10,\C\'H IJALI.A (ARENA- ESI- Pois ni1o, nobre
inicio do século. Assim, repito, ninguém tem muis autoridade moral Senadnr.
do que V. Ex• Senador Moncyr Dalla, falando como representante c
O Sr. I..omuntu .Junior (ARENA- 8:\)- Lon~c de intcrrom.:amo vitima. E eu, que sobrevoei Cola tina naqueles dias de ansit.:dade, de desgraça, posso dizer a V. Ex• que liquci csturrccidl' c rt.:r a expnsiç~o de V. Ex• a rcspcitn das providências cnc~uninhadas
perplexo diantt: do rio inundando a cidade, arrastando nas suas pcl~1 (iovann Ft.:dcral, somando esforços aos (invernos Estaduais c
úguas vermelhas e turbulentas, tudo o que de riqucw aquela cidadt.: ;ws (iovcrnos Munidpai'i, para o atendimento :10s imcnsn.; pn.:juí/OS
tinha, trazendo prejuízos incalculúvcis :h suas classes produtoras c it t.:ausadn'l pl·la'i enchente~. prejuitn~ que atineir:un ao htado dc
V. 1\'-'. n htadll de Minas ( it:r~tis, n htado da lbhi:t, qut.:ria l'tlllliiiiÍCat
sua populaçi1o cm gerul.

()LUHIU·fl'iru lfl

lllllcm, foi t~:-.sinadu em Iü:cifc urn convênio do B:1m;L1
Ua llahitaçüo corn a SUDL;\IE, convênio cm montante .~u
pt:rinr :1 trCs hilhiH:s eh: cru1-ciros para a rc:construçiu> da~ habitaçi'JL:~.
das r~o:~idên.:i:1~ Janifi..:adas pela:"~ cnda:n!t:'l, cm ~.:in.:umtún.:ia~ ;~,~
mai.-. favor:'Jv<.:is para atcndcr, sobretudo, j camada de haixa rcmb,
lJIH: foi, st:rn dUvida alguma, a maJ:- atingida ..:om a calamidadt:. Lstt:
convénio do BNH ~.:om a SUDEI"E, permite um empréstimo .:om
vinte t: cincn anm de prazo, cnrn trés anos de carénda, bcnc!'icio.tndu
~[Liarcnta e cinco mil familias, cm sctcntu c quatro Municípios, .:om
;1 V, Ex•

qu~:,
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UALLA (ARE:->A - ES)- Po" nõu.

~a~:ional

O Sr. Dirceu \urdoso (MDB- ES)- :-/obre Senador, V. Ex•
pre'itando conta..,, através do Senado, ao povo do nos:-.o Estado,
Um rccursos que V. Ex• conseguiu dos vários Ministério:-.. Estou certo de que, dentre os municírim socorridos, além dos de Colatina, Linhare!'l c Baixo Guandu, os recursos se: estendem tamht:m ao sul, a
C;Jchm:iro de ltapemirim, que também foi atingida pelas em:hcnte:-.. a
Castelo, a Cot:cciçào de Castelo c aos outros municípios, certo de
um tcto de financiamento de setenta mil cruzeiros. Foi uma provi· que os prcjuízos de Cola tina não têm comparação com os prejuízos
dência salutar, sem dúvida alguma, ess<~ decisão do Governo convo- de qualquer outra parte do Estado. Vi casas comerciais com milhões
cando o Banco Nacional da Hubitação pura que este, reformulando de cruzeiros de capital e de estoque perderem tudo com o volume dus
o seu regulamento, os crit~rios de financiamento, levasse com este {tguas. Vi fazendeiros também assistirem a centenas de reses serem
prazo tão longo, com estes unos de carência c sem taxa de juros. E arrastadas pela caudal imensa do Rio Doce, Vi, sobrevoando a área,
sem dúvida alguma providênch1 de grande relevância que utender:l, a maior área inundada, desde Aracruz até os confins do Município
sobretudo, àqueles que perderam, àqueles qui! viram danificadas as de Unhares, c mc lembrei da paisagem imensa do Amazonns, vc;ndo
suas habitações, principalmente o homem de baixu n:nda. Era esta a aquela [trca que se estendia dos arredores pouco acima de Vitória, até
informaçrto que queria prestar ao eminente colega c Líder do povo quase os confins do nosso Estado. Tudo inundado pelas água:-. do
dn Espírito Santo, de· que além das providi:nci:.~s já relatHdí.ls por Rio Doce. Assisti, como sabe V, Ex•, aqueles socorros pre:-.tadm ã
V. E.-.;• no setor d~~ agricultura, c.:_ que dcvcm ser intensificadas, tumb~m população. Numa casa dc uma das ilhas, em que vinte c tantas pt:ssoas cswvum na cumicira, ;t lancha passou t: foi a Linha r:::, levar os
llll setor de.: transportes, para recuperação de.: rodovi:.~s, esta outra
providência não só me havia sido comunicada antcriormcntc pelo :-.alvado:-. d;ts inundaçÕI!S. Quando voltou para socorrt:r, Sr. PrcsidenMinistro do Interior, Sr. Múrio Andrcazza, mas ela ontem foi efcti· tt.:, no mt:io do rio Doce, nem U!'l pc:-.~oa~ nt::m as cusa:-. onde: elas estav~tm permanc~..:i:.~m ali, pnis havi:tm sido arrastada:-. ..\-1ai.~ de uma
vada atravês de um documc.:nto assinado pelo BN H c a SU DE !'o: I.:.
t:t:ntcna de pesso:t:-o pagaram com suas vidas Já em Unhares. t: em CoMuito obrigaUo a V, Ex•
httin~Jtamhêm. Pl;rtanto, agiu hem \'. Ex• c tudo o que fizer c lt:var
O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES) - Agradeço o rara o nosso Estado ê um benefício quc V. Ex• está preswndo às poaparte do V. Ex• o quero congratular-mo com o Governo Federal. pulaçlJes flageladas na4udas grand~:s inunduções que tantos males
Sentimos que só hú. cfctivamcntt.:. Scnador L~manto Júnior, um_ ca- causaram LI nossa populaçfto.
minho, uma estrada capaz de nos levar. efct1vamente a consolidar
umu situaçrw de equilíbrio nacional. E quando o Governo, através
O SR.I\!OACYR DALLA (ARENA- ES)- .-\gradeço senside utendimentos de reivindicações de áreas sofridas como as áreas da bilizado o aparte de V, Ex• c: i; motivo de conforto, ver-st:, efetivaSUDENE. vai ao encontro c faz com que o homem, o pobre, odes- mcntc, um companheiro como V. Ex• que: sofre e continuu sofrc:ndo
graçado que foi atingido pelas cheias, pelo monos tenha minorada a cm solidariedade àquola gente.
sua situação.
Mas devo esclurt:cer ao eminente Senador Dirceu Curdoso que
Recordo-me, nos idos de março, quando V. Ex• falava que o cnfocamos no nosso pronunciamento os quatro municipios- ColaS:io Francisco chegou a umu vazão de 14 milhàt.:s dc metros cúbicos tina, Bom Jcsus do Norte, Linhares c Baixo Guandu- poro:.~c, efetide água por segundo, o São Francisco, aquele gigamesco rio, danin- vamcntc, foram os mais atingidos. !\.-1as fizemos a reivindic~çào pam
cava vt1rias cidades ribeirinhns; c o Rio Doce não tão caudaloso, cor- tod:.t a l:!COgrafia do Espírito Santo, todus as áreas b:.li.\JS Jtingidas
re.lpondendo talvez a um pequeno anuente do São Francisco, tevl· por enchentes c:-.t[Jo nas reivindicuções quc propusemos às autoridaessa mesma densidade, 14 milhões dclitro.1 d'água por segundo. Nüo des maiore:-..
Visitd-os acompanhado do Sr. Prefeito e Vereadores dt: Colatitínhamos luz, nrw tínhamos serviço de água, não tínhamos hospitais funcionando, a prefeitura foi inundada. Na avenida principal. n:.t c deles recolhi a impressão de c:special sensibilidade para a conceswmo bem disse o nobre St:nador Dirccu Cardoso, traft.:gavam lan· são de umu assistCncia prioritüria itquck pujante, nohre t: tão sa~riti
~.:ado município, através do Fundo Especial de Desenvolvim~nto do
~.:has a 50 quilómetros de velocidade, à procum de salvar vitima:-. que
Vulc do Rio lJocc.
~e jogavam do terceiro c quarto andares de prédios da minha cidade.
Por todos os motivos mencionados, acredito, Sr. Presidente, Srs.
E é por isso, Sr. Senador Lo manto Júnior, que hoje volto a esta
tribuna, para dar o testemunho ao meu povo, para dizer à minha Scn:.~don:s no normal prosseguimento da ussist~ncia uo meu Espirito
);!Cntc que nós aqui estamos sofrendo com eles, procurando efctiva- Santo, cujo sofrido povo, a braços com uma crise: sem preccdt:ntc:-.
mt:ntc as autoridades maiores, procurando sensibilizar a quem~~ mu- e111 sua cconomin, urge a m~terializaçào das medidas anunciadas ou
nus, do poder público, para carrear c levur às reivindicações, í.IS me- promc.:tida!..
Os capixabus, Sr. Presidente, orgulham-se da tradição de um
nores, talvez, quc scjam, para minorar o scu sofrimento,
Clllltinuundo, Sr, Presidente, essa providência~ tanto mais justa povo ordeiro, trabalhador e confiante:, Eles conscrvam c cultuam i.l
rgentc quando se estima que, upesar de tudo, a próximu safra de reconhedda lembrança do esforço de: sc:us pioneiros - indigcnas.
\ ~ scrú das maiorcs jú verificadas. Desse modo, assegurur seu nor- itulianos, portuguescs, alcm~1cs c tantos outros. Nào ~sem rour10 qw:.
mal es!.:uumcnto na época própria, utravt:s da recuperação desses c~t ao adotarcm a sua bandeira, meus coestaduarios, em rigorosa consominhus vicimlis, rcprcscllla m~.:dida de invejável ulcuncc para o SOl· núnciu com suu tmct:stralidude c com seu modo de proceder no prcneamcnto linuncciro do Estudo c cvidcnte contribuição uo aumento sc:nte, nela inscreveram o lema "TRABALHA E CONFIA"; :\gon1 c
de nossa produçf10 agril.:ola, em que tanto se empenha o Governo Fe- scmpre liêis a esse lema, os capixabus, vitimados pela brutalidade da:-.
intempéries fazem u sua parte:, trabalhando por sua recupcraçr10. E
deral.
Do mesmo passo, Sr. Presidente, a Companhia Vale do Rio Do- esperam, confiados, que o Governo Fedc:ral faça igualmente a parte
ce, de prescn~a trio marcante na paisagem c m1 economia do Espiriw 1.\lll' lhe cabe:.
S;mto, c através de seu ilustrado çorpo dirctor, ü frc.:nte o Dr. Elic1.cr
Era o que tinha a dit.er, Sr. Presidente. (i\.-tuitu hr.:m!J
Batista, nàll cstarú indiferente ii difícil conjuntur:J du meu EstaJo.
O Sr. Dirceu Curdoso (M DB -E SI- Permite I'. Ex• um a par·
ll''.'

C'IIÚ

O SR. I'JlESIIlENTE (Gastill> ,\Jttllerl- Conçcdn a pal;ma ao
Sr Scnadíll' Orestes Quér~.:ÜL
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O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Por dever de consciência c por ;.unnr ii verdade.

Foi lamentúwl a decisão da Bancada arenista da Câmara Federal rompendo um acordo com o MDB, impedindo a Bancada oposicionista de instalar uma CP\ sobre os direitos humanos. Desta for·
ma c de uma maneira exageradamcnte servil o Partido oliciu\ junta
mais uma atitude ao acobcrtamcnto de Uma infinidade de crimes
praticados pela policia de repressão, principalmente entre os anos
197ll-75. Ao que parece, direitos humanos para os homens da situação significam apenas uma figura literária, por que quando se trata de analisar, na realidade, uma série de violências a esses direitos, a
ARENA simplesmente desconhece o que está garantido pela Declaração .Universal dos Direitos Humanos e até pela Carta outorgada
desta infeliz Nação.

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB - SI') - ... as coisas, e,
sem sombra de dúvida, aqueles que tiverem a oportunidadc de leres·
tas nossas palavras. ou as estejam ouvindo, vão julgar, cada um de
acordo com a sua consciência, de acordo com o parúmetro que
V. E~• mesmo estabeleceu.
O fato é,Sr. Presidente, que a ARENA, através da sua Bancada,
na Cümara dos Deputados, desrespeitando um acordo com a Opo·
sição, impediu de o M DB instalar uma CP!, conforme é do seu direito kgitimo.
Prossigo, Sr. Presidente:
O tempo passa e os crimes cometidos pela repressão permane·
cem acobertados como se não tivessem ocorrido. São mais de 60 seres humanos que foram presos e simplesmente desapareceram como
se nunca tivessem existido. Orgãos de imprensa da mais alta respeita·
bilidade fizeram minucioso levantamento das violências aos direitos
humanos, de torturas, de massacres, de assassinatos, e o Governo
não se dignou, em nenhum momento, a prestar esclarecimentos
sobre o assunto.
O Governo deve aos familiares das pessoas desaparecidas uma
explicação, um esclarecimento. Muita gente quer saber a sua real situação no relacionamento com os desaparecidos. isto ê, se são órfãos, viúvos, etc.
Da nossa parte, continuamos a acreditar que o MDB deve insistir numa CP! dos direitos humanos, para esclarecer, cabalmente, essa questão. Ainda temos chances de instalar uma CP! dessas no Senado Federal, e irei insistir neste sentido junto aos companheiros da
Bancada.

Para tentar justificar essa atitude, como se fosse possível justificar o injustificúvel, o Líder situacionista da Câmara, usando a velha
técnica do despiste, declarou que o Líder do MDB é que havia faltado ao acordo, pois se comprometera a não requerer uma CP! dos di·
reitos humanos. O Sr. Freitas Nobre naturalmente desmentiu essa
versão. Ocorre que,no MDB, um Líder de Bancada jamais assumiria
uma atitude destas sem ouvir primeiro sua Bancada. Fato como esse
somente seria passivei na ARENA, onde os parlamentares obedecem
cegamente às ordens do Líder que, por sua vez, obedece cegamente
às ordens do Palúcio do Planalto.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Orestes Quí:rcia'?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não, nobre
Senador.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Senador Orestes
Quércia, não desejo perturbar o curso do seu pronunciamento nesta
tarde. Mas. evidentemente, V. Ex• está cometendo uma grave injus·
tiça com os homens que integram a Aliança Renovadora Nacional.
Jamais nosso Partido deu cobertura à prútica de torturas, o Governo jamais permitiu que isto ocorresse e, as vezes em que tomou conhecimento de excessos, providências foram adotadas as mais enérgicas, no sentido de se coibir os abusos. Não cometa essa injustiça em
dizer que o Governo procurou acobertar torturas, porque nós defen·
demos, sim, com o mesmo dever de consciência com que V. Ex• o
faz, os direitos da pessoa humana. Ainda agora, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana foi instalado e lamentamos pro·
fundamente que ali não se fizesse presente a Oposição, que i: parte in·
tegrante dele. Foi uma pena, uma lástima, lá não estivessem os ho·
mens da Oposição. Por gentileza, não continue a insistir nessa injustiça, Senador Orestes Qui:rcia, porque V. Es• está efetivamente, ao
pronunciar hoje o seu discurso, investindo contra algo que, realmente, não podemos aceitar. A ARENA jamais acobertaria atitudes que
viessem a ferir os direitos da pessoa humana. Os mesmos princípios
que V. Ex• defende em termos de direitos humanos, são os que defendemos; desejamos, c cst~1mos dispostos a lutar cada vez mais, que
este País se constitua numa sociedade livre, onde todos tenham o
mesmo direito; onde todos possam viver; onde todos possam consti·
tuir a sua família: onde todos possam ser, verdadeiramente, protegidos pela Lei; onde todos possam ter uma vida digna. Vamos deixar
esse hábito, que jú se vem tornando, aqui nesta Casa, numa repetição
monocórdia, de acusar a ARENA de tudo, de fazi:-la responsável
por tudo, quando ela, cfctivamcntc, tl!m procurado emprestar a sua
colaboração, tem procurado dar tudo de si no sentido de que se cons·
trua neste País unw civilizaçl10 que todos alrm:jamos e que haveremos de transformú-la cm grande mensagem par<~ o mundo, uma civilwtçi"IO que seja l:ah:ada na fralcrnidadc, calcada, sobrcludo, no rt:spcilo ü pcssua humana ...
\W

O Sll. O I! ESTES QUI·:I!CIA (MDB- Si')- V. Ex•, por dcdt: litlt:ram;a, cvi<.h:nlt:rncntc deve tentar ju~tilicar ...

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite-me V. Ex•
um aparte? Muito rllpido, porque sei que o tempo de que dispõe o
nobre Senador é precioso.
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Com todo o prazer, nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sabe V. Ex• que hã
profundas divergências, inclusive dentro de sua Bancada. Li declarações de correligionários de V. Ex•, membros eminentes da Bancada
do MDB, discordando· da criação dessa Comissão Parlamentar de
lnqui:rito.
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Também li, e
respeito profundamente a opinião de todos eles.
Evidentemente que o MDB dll oportunidade aos seus integrantes, à sua Bancada, de decidirem a respeito dos assuntos mais importantes, de acordo com aquilo que cada um pensa. Respeito profundamente a opinião daqueles que julgam inoportuna uma CPJ dessas,
mas o meu pensamento é no sentido de que essa CP! deva ser instalada. E este foi o pensamento da maioria dos Deputados Federais na
Câmara dos Deputados, que, infelizmente, não pudernm ver instalada a CP!, decidido pela Maioria, por um golpe desfechado contra essa decisão, pela Liderança dn ARENA naquela Casa.
Por outro lado, Sr. Presidente, aguardaremos uma manifestacão do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana sobre o
requerimento que apresentamos na última semana, pedindo investi·
gações do CDDPH, de acordo com a lei, sobre as pessoas desaparecidas após terem sido detidas por autoridades do Governo. Não podemos concordar com as declarações do Ministro Petrônio .J>ortella,
Presidente do Conselho, no sentido de que serão analisadas tiio-somente violações aos direitos humanos que ocorram daqui para <.1
frente.
Algo deve ser feito para o csclan:cimento de assunto tão grave,
porque a Nação quer conhccé-lo em detalhes, quer apurar responsabilidades, quer definir, afinal, o!iciulrnentc, o que ocorn:u com essas
pessoas dcsaparcdJas, cujas famflias, repito, ai nUa hujt: olham a por·
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ta da rua, na esperança de ver chegar o ausente que dcsapurcccu e
não mais vollou.
Eram estas, Sr. Presidente, as minhas palavras. (Muito bem!)
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E, linhas adiante:
"Quando se fala em reajustamento a alegação é de que
o INPS não dispõe de verbas suficientes paru esse fim, porém, estes aposentados pioneiros não foram os que criaram
os cargos polpudos de seus Administradores com as suas
minguadas contribuições? Note-se, não sou vermelho c
nem comungo de tais idéias. Sou apenas mais uma vítima
nesta legião de esquecidos. O povo vê isto, não reclama,
mas ... à meia boca comenta c nota."

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra
ao Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O trãgico suicídio de um casal de velhos no Rio de Janeiro traumatizou a opinião pública, provocando no Presidente da República
reaçào de solidariedade humana, levando Sua Excelência a pôr fim
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
às manobras com que a ARENA vinha impedindo, há mais de um
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra
ano, a aprovação de projeto de lei que extingUiu a denúncia vazia.
Aplaudimos a atitude do Presidente da República, que possibili- ao Sr. Senador Gastão MUller.
tou a aprovação, por unanimidade, de um projeto que objetiva ateO SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT)- Pronuncia o
nuar a gravidade da situação social em nosso País.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No entanto, a denúncia vazia foi aspecto menor na tragédia,
Faleceu há poucos dias em Cuiabã, lamentavelmente, uma das
que bem exibe a terrível situação a que são lançados os brasileiros maiores figuras da vida intelectual cuiabana, mato-grossense e, por
que, após trabalharem 30, 40 c até 50 anos, são aposentados e, as- que não dizer, brasileiro. Trata-se do Professor Antônio Cezãrio de
sim, lançados à miséria.
Figueiredo Neto, professor de gerações e gerações de cuiabanos,
Muitas cartas tenho recebido a respeito do caso e não posso dei- principalmente do Idioma Pátrio, do qual era conh~cedor profundo,
xar de, mais uma vez, advertir o Governo para a cruel realidade bra- considerado mesmo como um dos maiores filósofos da Llngua Por·
sileira. Urge que medidas corajosas sejam adotadas para a salvação tuguesa da atualidade.
da legião de aposentados em nosso País.
Humilde, desprovido de vaidade, professor por uma vocação
Acredito, Sr. Presidente, que melhor bradarei em favor dos inúmeros brasileiros que se encontram em situação semelhante à do ca· incoercível, fino no trato, irânico na intimidade, quando comentava
sal que se matou, lendo carta que me foi dirigida, entre tantas ou- os fatos sociais e políticos, o Professor Cezãrio Neto era um
tras, pelo Sr. Max Marinho, focalizando a tragédia ocorrida no Rio monumento vivo da intelectualidade de nossa terra. Respeitado
e apontando sua verdadeira causa. Não esperemos por novos atos de pelos praticamente mais de 50 anos de magistério, Ce~ãrio Neto
desespero para sanar as mais terríveis e desumanas injustiças estabe- seria como que um orgulho para o povo cuiabano, especialmente.
Aposentado como Professor de Portugués e de Psicologia, o Profeslecidas em nosso Pais!
Transcrevo, a seguir, o trecho da carta a que aludi, que dispensa sor Cezârio Neto, passou a atuar, com entusiasmo e eficiência, na
Universidade Federal de Mato Grosso, de onde só saiu, de fato,
qualquer comentário:
para
em poucos dias de doença, partir para o "Oriente Eterno".
"O que me obriga a lhe dirigir a presente é solicitar à
Gozei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da amizade e fui sócio
sua excelentíssima pessoa um brado bem alto da Tribuna
do Senado no sentido de ser corrigido um grande erro da do Professor Cezãrio Neto, quando fundamos o Ginãsio Brasil, que,
nossa política salarial, alertado, agora, com o suicídio do por longos anos, forjou uma plêiade de jovens para os embates dos
casal aqui em nosso Estado do Rio de Janeiro, alardeado estudos superiores ou para a vida prática. Tive a honra de freqUentar
pela imprensa como causa da denúncia vazia. Na realidade o lar do Professor Cezãrio Neto, conviver com a sua dedicada
a denúncia vazia foi o estopim, mas o que de fato aniquilou esposa, D. Prof'J Célia de Barros Figueiredo, também notável.educac levou ao suicídio aquele casal foi o fato de ser gente da dora, bem como da filha do casal, hoje a Sr• Prof'J Ana Lúcia
classe média, alto funcionário da Shell, que, na defasagem Figueiredo Dali'Orto.
de sua misera pensão oferecida pelo INPS, se viu no fim de
No lar do Professor Cezário Neto, além da admirável harmonia
sua existência sem meios de se manter no mesmo nível de do ilustre casal e da filha única, sentia·se o ambiente de que ali o
que estava habituado com sua esposa.
estudo era a principal meta, muito além dos interesses materiais.
Se houvesse mais humildade nos cálculos de pensão da- Poliglota, o Professor Cczário Neto possuía uma intensa biblioteca,
queles que lutam durante quase toda a sua existência e se o em alemão, espanhol, francês e, lógico, em português, sendo por váINPS mantivesse a aposentadoria dentro "dos nlveis com- rias vezes convidado a traduzir para editoras livros alemães,
patlveis com a elevação do custo de vida", sem esta tremen- especialmente de Psicologia.
da defasagem que fazem nas aposentadorias, tal fato não te·
Através da Prof'J Ana Lúcia, sua filha, da esposa, Prof. Célia, e
ria acontecido, pois teriam, aqueles infelizes, condições dos netos, nesta última etapa da vida a sua maior alegria, o exemplo
(dentro do padrão de vida a que estavam habituados) para .continuará a ser seguido c, na sucessão natural das gerações, o
satisfazer a denúncia vazia, sem se humilharem tanto e logi· Professor Cezário Neto manter·sc-á vivo, por intermédio da sua
camentc não teriam tomado aquele triste caminho. Assim, filha e netos na atividade intelectual e no magistério que tanto digni·
nobre Senador, peço a sua voz de homem público na defesa ficou.
dos demais, para que sob qualquer pretexto não venhamos
Transcrevo, duas notícias de dois jornais diferentes de Cuiabã,
mais a servir de pasto para jornalista cm fatos tão depri· que informam tão desagradável acontecimento:
mentes. Falo na qualidade de aposentado também que sou
PROF. Cf:ZÃRIO NETO: HOMENAGENS
e sofro do mesmo mal. O que ocorre comigo, tranqUilize-se,
POSTUMAS
é que tenho esplrito de luta e, muito embora aposentado há
mais de dez anos, nunca deixei de trabalhar um dia sequer
Cuiabá, MT, /3 de maio de 1979
de minha vida de aposentado. Lembro o fato irrisório do
caso daquela professora do Espírito Santo, que por ser tão
Cezoírlo Neto será nome de Centro Educacional
deprimente nem ouso comentar.
..
Caro Senador, ndo peço por mim, porém, pela Lcgtao
O Deputado Estadual Estevão Torquato da Silva, da
dos Aposentados que existe neste Puís sofrendo do mesmo
ARENA. propôs, no plenário da Assembléia Legislativa de
Mato Grosso, que seja dado ao centro educacional cm
mal."
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construçi'io na rua General Vali c, nl!sta Cnpitnl. o nome do
professor Antônio Cezário de Figueiredo Neto. O homena·
geado, disse o representante arenista, proressor e mestre de
várias gerações, é um exemplo dignificante para u gcraçUo
presente e futura. Homem dotado de cultura invulgar,
despido de toda e qualquer vaidade, dedicou a vida toda a
disseminar o saber entre a gente cuiabana, na Universidade
e nos vários colégios onde lecionou.
"O Estado de Mato Grosso
Cuiabá, 13 de maio de 1979.
O falecimento do Prof. Cezário Neto, uma das
proeminentes figuras do nosso Magistério, ocorrido na
semana passada, causou profunda repercussão no seio da
família cuiabana. A Câmara Municipal de Cuiabâ fez ao
ilustre extinto homenagens póstumas, através das palavras
dos vereadores Benedito Pinheiro e Amadeu Melo, ambos
da bancada da ARENA, naquela Casa.
O vereador Benedito Pinheiro requereu o envio, em
nome da Edilidade, de uma moção de pesar aos familiares
do eminente filólogo, pelo seu passamento ocorrido nu
capital do Estado.
O Regional.
Faço votos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os familiares do
Professor Cezário Neto encontrem, no seu exemplo em vida, o caminho pura o consolo, para tão grande perda, bem como os seus ami·
gos, entre os quais tenho a honra de me colocar, continuem a cultivar
a memória de um homem que foi um exemplo como cidadão, como
chefe de família, como homem de inteligência e, acima de tudo, como
Professor, no sentido mais amplo da palavra.
Prosseguindo, Sr. Presidente, c Srs. Senadores, desejo assinalar
que, no dia 12 de maio próximo passado, reuniu-se o Diretório Re·
gional da ARENA de Mato Grosso e, em uma sessão bastante demo·
crática, elegeu a nova Mesa Diretora, cm decorrência da renúncia do
Dr. José Vilanova Torres, pois, tendo o mesmo sido empossado
Vicc-Governador do Estado, legalmente nào poderia continuar na
Presidência, como o vinha fazendo, com real descortino, liderando,
assim, a ARENA mato-grossense.
Adotou-se o critério de se promover os atuais Membros da
Mesa Diretora, com raras exccções.
Transcrevo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a notícia de umjor·
nal editado em Cuiabá, que resume, com precisão, o fato político ali
transcorrido na data a que acima me refiro. Desejo fazer votos que o
novo Presidente Dr. José Monteiro de Figueiredo, até sábado I'·
Vicc-Presidcnte, seja feliz no comando da ARENA de Mato Grosso,
ao lado dos seus Companheiros da Mesa Dirctora:
JOS!; MONTEIRO FIGUEIREDO,
PRESIDENTE DA ARENA
Em virtude da renúncia à Presidência da ARENA do
Dr. José Vilanova Torres, em virtude de ler sido eleito ViceGovernador do Estado, foi convocada, conforme noticia·
mos, por edital publicado nos jornais locais, o Diretório
Regional para eleição da nova Executiva.
Reunido o Dirctório, ontem, na sede do Partido, à rua
Cundido Mariano, com a presença de 33 dos 45 Membros,
entre os quais a totalidade da Bancada federal, compreen·
dendo os três Senadores e Deputados, foi eleito, em primei·
ro e único escrut!nio, obedecendo a um consenso a que ade·
riu a totalidade dos Membros do Diret6rio presentes, use·
guinte Comissilo Executiva:
Presidente, Dr. José Monteiro de Figueiredo.
I•·Vice-Presidente, Deputado Afro Stefanini;
2'·Vice-Presidente, Lenine de Campos Póvoas;
Secretúrio-Gerul, Mauro Cid N~nes da Cunhu;

Sccrctúrio, Elzio Virgilio Alves Corr~a:
Tesoureiro, Ven.:ador J. Barbosa Caramurú,
Vogais, Deputada Saritu Barucat c Osvaldo Botelho de
Campos.
A nota de destaque da reunião foi a presença do exGovernador Joi10 Ponce de Arruda, que veio do Rio de Janeiro especialmente paru atender à convocação do Dire~
tório.
O ex-Governador Garcia Neto, que se encontra nu
Chupada, não compareceu.
A eleição do Dr. José Monteiro Figueiredo, o popular
e estimado Zelito, foi bem recebida pelas várias alas, arenistas, sendo considerada a que possui menos arestas e capaz,
até que surjam os novos Partidos, de manter um razoável
relacionamento e melhores possibilidades de diálogo entre
as várias alas e subulas do Partido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao
Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, c Srs. Senadores:
Tau batê, na área da assistência médica, tem-se posicionado no
contexto regional como centro polarizador de recursos de saúde.
Possui os hospitais mais tecnicamente equipados, Faculdade de Me·
dicina e o único Pronto-Socorro da comunidade, que atende a toda
região,
A Irmandade de Misericórdia de Taubaté, com I04 anos de ser·
viço à comunidade e responsável pelo complexo hospitalar,
encontra-se hoje cm situação aflitiva, que poderá obrigá-la a fechar o
Hospital das Clínicas c o Hospital Santa Isabel, que somam 560 lei·
tos. Para se ter uma idéia do que essa medida extrema causaria à po·
pulação de uma vasta região, que abrange o Vale do Paraíba, sul de
Minas e Litoral Norte de São Paulo, basta lembrar que esses dois
Hospitais realizaram, em 1977 e 1978, quase 300 mil atendimentos e
32.036 internações.
As raízes de toda a crise estão na Faculdade de Medicina, que a
Irmandade vem mantendo desde 1971, para evitar que a Prefeitura
Municipal a fechasse, alegando impossibilidade financeira.
A Faculdade de Medicina de Taubaté representa, no contexto
regional da assistência médica, um avanço expressivo a nível profis·
sional e de uperfeiçoamenlo técnico, fazendo com que o nuxo polari·
zador, já manifestado por condições geográficas, tendesse a uumen·
tar significativaml!nte.
Duas providências urgentes impõem-se às autoridades municipais, estaduais e federais, para evitar-se o fechamento desses dois
Hospitais, do Pronto-Socorro e da Faculdade de Medicina de Taubatê:
I - ren•·gociamento do débito atual para com a Caixa Econô·
mica Federal, que é de CrS 3.209.743,00 (três milhões, duzentos e
nove mil, setecentos e quarenta e tri:s cruzeiros). A Irmandade de Mi·
sericordia de Tuubaté recebeu comunicação da Caixa Económica de
encaminhamento do processo ao Contencioso da Filial de Silo Paulo,
pura ajuizamento de ações;
2- u concessuo de um empréstimo de 30 milhões de cruzeiros,
que colocará aquele complexo de assistência médica c hospitalar de
Taubaté dentro de um plano de viabilidade económica e de uma política fundamentada no mais alto espírito de participação c contribuição pura o desenvolvimento nacional, na medida em que se cuida
da saúde e formam-se recursos humanos para esse fim.
Estas são as justas reivindicações do Vicc·Provedor em excrd·
cio, Professor Thedoro José Lucci, c da Administradora Técnica do
Hospital Santa Isabel, Dona Murildu Prado.
Em virtude do evidente interesse público da matéria, transmiti·
mos ii Dircção du Cuixa Econômicu Federal o upelo da po'pulaçito de
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Tuuh:llé, pura r<'tpida solução do problema financeiro que alcança a
assistência hospitalar de toda a Região. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao
Sr. Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE. Pronuncia o se·
discur~o.) - Sr. Presidente, c Srs. Scnudon.:s:

guintc

Ao participar, cm Recife, de recente reunião do Consolho Deli·
berativo da SUDENE, o Ministro Mário Henrique Simon>cn tranqUilizou a opinião pública nordestina diante das medidas antiinfla·
cionúrias postas, então, cm pr<'ttica pt:lo Governo, nssegurando que
as mesmas nUa alcançariam aquela sofrida Região.
Dissipadas '" dúvidas pela palavra autorizada do Titular do
Plant..:jamento, as lideranças empresariais que ali atuam chegaram u
tt..:stemunhar a S. Ex• o seu reconhecimento por aquela accrtadu dciiber<u;ào, que preservaria o Nordeste da drasticidade das restriçõ~:s
impostas ao País pelo Poder Executivo Federal, na presente conjunturu.
Ocorre, porêm, que, apesar da expressa manifestação do Ministro, a exceção de que se beneliciaria o Nordeste não se efetivou, causando o fato enorme estranheza e justificada indignação no seio das
entidades de classe ligadas ao comércio, i1 indústria e à agricultura.
No Ceará, a FACIC- que congrega as instituições empresariais do Estado- dirigiu longo telex ao Dr. Mário Henrique Simonscn, reclamando o cumprimento da promessa tornada pública no Encontro Mensal da SUDENE.
A mensagem aludida tem o seguinte teor:
"Apraz-nos comunicar-lhe que suas incisivas declara·
ções, durante última reunião SUDENE, de que não
seriam aplicadas no Nordeste medidas antiinflacionárias
adotadas Governo causaram excelente repercussão e
mereceram aplausos todos sctores sociais c econõmicos
nosso Estado. Desejamos, contudo, levar ao seu conhecimento, que, até momento, essa medida exceção favor
Nordeste não está sendo observada e nossa Região está
suportando todo impacto restrições adotadas. Devemos
ressaltar, a propósito, que na área monetária Banco
Central está exigindo observância integral medidas aprovadas como nova sistemática cálculo e ajustamento dos
depósitos compulsórios bancos comerciais, redução aplicações Resolução n• 398, que já atinge ordem quarenta e cinco por cento, proibição bancos comerciais emitirem CDBS
c obediência novos prazos seus rcsgnstcs, retenção compulsória de cinqUenta por cento do contravalor em cruzeiro
dos empréstimos externos obtidos pelo setor privado, além
outras restrições que afctam setor financeiro e econõmico
Nordeste cujas peculiaridades de Região com graves problemas sociais c cconõmicos merece, como V. Ex• há
proclamado, tratamento diferenciado mormente agora
qu4ndo afetada calamidade estiagem em grande número
microrrcgiões especialmente Ccarâ. Atribuimos atitude
Banco Central, com relação cxigcncia medidas antiinfla·
cionârias Região Nordestina, ausência determinação
V. Ex• e Ministro Fazenda, razilo por que apelamos ussun·
to seja urgentemente examinado e transmitida àquela
Instituição instruções indispensáveis. Como declarações
V. Ex• perante SUDENE foram amplamente noticiadas to·
dos nossos associados nos interpelam c estranham elenco
medidas sendo aplicado toda sua plenitude nosso Estudo c
demais Regiões diante que estimaríamos receber pronta
resposta sua parte u fim esclarecermos interessados. Saudações atenciosas. Federação Associações Comi:rcio Indústria e Agropecuúriu Ceará, FACIC. Jof10 Lui1. Ramalho
Oliveira, Presidente.
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Sr. Presidente, ao trazer o t~:lcgruma da Federação da~ Associações do Comércio, Indústria e Agropccuária do Ccarú uo conhecimento do Senado, desejo apelar, veementemente, para·o Ministro do
Plancjum~:nto, no sentido de que poupe o Nordeste da rígida aplicação do "pacote" antiinllucion<'trio, poisj<'t são enorme!'> m. oh~t(ICU·
!os enfrentados pelos seus trinta e cinco milhões de habiwntc~. acossados, no momento, por uma seca purciul. de danosos c feitos. (Mui to
bem! Palma;,)

O Sr. Marcos Freire (M DO - PE) - Sr. Pre;idente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Senador Marcos Freire, para uma questão de ordem.
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Itamar Franco (MDB pela ordem?

MG) -

Permita-me V. Ex•.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra.
pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SE·
RÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a pn:sentt: sessão,
designando para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1979
(Matéria em regime de urgência)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 92, de 1979, do Senador Mendes Canale, que modifica disposições da lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Parti·
dos Políticos), alterada pela lei n• 6.217, de 30 de junho de 1975.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justi·
ça.)

-2Votação, em turno único, do Requerimento n• 137, de 1979,
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Ansis
do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Ministro de Esta·
do do Interior, Mârio Andreazza, cm reunião da SUDENE, rea·
Iizada no Recife.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 19,
de 1979 (n• 24, de 1979, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que transforma a Federação das Escolas
Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro- FEFIERJ em Uni·
vcrsidude do Rio de Janeiro- UNIR! O, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 166 e 167, de 1979, das
Comissões:
-de Educaçilo e Cultura, c
- de Flnonças.
-4-

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado n' 118, de 1974, de autoria da Comissão do Distrito

4, .::,...,.).
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F~dcral, que dcline os crimes de responsubilidadc do Governador c
dos Sccrct{!rios do Governo do Distrito Federal, c dú outras provi~
dêncins, tendo
PARECER, sob n• 155, de 1979, da Comissão:
-de Rcdaçüo, oferecendo a redução do vencido.

/\gnr:1, tamb~m. st:ria muito difícil se S. Ex• tentasse explicar di~
datkamcntc c calmamente- como o fez- por que até hoje não se
aplicou o art. \65, item V da Constituição, que diz o seguinte:
"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintc:s direitos, além de outros que, nos termos du
lei, visem à melhoria de sua condição social:

-5Discussão, em turno suplementar, do substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado n• 38, de 1972- Complementar, do Senador Franco
Montoro, que altera u redução da letra "n" do item I, do art. )v, da
Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de I970, tendo
PARECER, sob n• 154, de 1979, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido.
-6Discussão, em turno único (apreciação preliminar da Constitucionalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Resolução n• I, de 1975, do Senador Itamar Franco, que
imprime nova redução ao art. 76 do Regimento Interno, c adita-lhe
parágrafo visando permitir que o Presidente constitua, durante os
períodos de recesso do Congresso Nacional, comissões especiais internas e ex. ternas, tendo
PARECER, sob n• 105, de 1979, da Comissão:
- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido em separado do Senador Leite Chaves e voto vencido do
Senador Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 26 minuto.,,)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR
FRANCO NA SESSÀ O DE 14-5-79 E QUE, ENTREGUE
.:J REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pretendo abordar o problema do salário mínimo cm relaçuo ao
Estado de Minas Gerais, e depois juntar a minha voz a um pedido da
Asssociação Comercial e Industrial de Uberlândia.
Devo, inicialmente, referir-me à fala de S. Ex• o Sr. Ministro do
Trabalho, há poucos dias, na televisão. S. Ex•, de forma elegante e
calma, e para alguns ati: didaticamente, demonstrou alguns aspectos
cm relação ao problema das greves no nosso País. Felizmente pura
S. Ex•. no nosso modo de entender as coisas, ficou ~lc apenas no
campo teórico das explicações, porque se S. Ex• o Sr. Ministro do
Trabalho tentasse explicar, didaticumente, ao povo brasileiro, a tabela de aplicação do salário mínimo, utilizando os números, seria muito dirrcil a S. Ex• manter aquela sua fala tranqUila e educada.
Deparamos, Sr. Presidente, por exemplo, com o percentual do
salário mínimo, e por incrível qu~ pareça, vemos que de acordo com
a ta bel" ainda publicada, apenas um por cento do salário mínimo é
destinado ao transporte.
Vejam os Srs. Senadores que seria difícil o Sr. Ministro do Trab"lho, que me parece- repito - uma pessoa educada, explicar didaticamente c cnlmamcnte ao povo brasileiro como um trabalhador
pode destinar apenas um por cento do seu salário mínimo para o
transporte.
S. Ex• também falou que não se esperou nem que o Governo tivesse se estruturado para que estes movim~ntos surgissem. Ora, te~
mos um Presidente que foi escolhido muito cedo, um Presidente que
foi aprovudo relo Congresso Nacional c que teve liberdade de C~CO•
lbcr seus auxiliares, alguns deles já tendo exercido cargo de Ministro
ncstt.: Pai'l: argumentar que cstc Govt:rno nflo estivesse estruturado
para poder resolver o problema da grcvc n~.:ste Pab, ni1o pana.:c muito cocrenu.:, Sr. Pr~.:sidcntc, no nosso cntcnlllmcnto,
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V- integração na vida c no desenvolvimento da cm~
presa, com participação nos lucros c, excepcionalmente, na
gestão, segundo for estabelecido em lei;"
Estus, Sr. Presidente, as nossas considerações iniciais, pura que
possamos entrar. então, no aspecto da economia mineira, abordando
os reflexos do salário mínimo para o meu Estado.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um apurte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazc.:r, nobre Senador Murcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Quero congratular-me
com V. Ex•, quando, integrante do nosso Partido, traz mais uma vez
à análise da Casa o problema salarial brasileiro. I; interessante, realmente, assistir aos porta~vozes deste Governo proclamarem u neces~
sidade do respeito às leis, quando não há desrespeito maior à legislação vigente do que as próprias bases de fixação do atual salário
mini mo. E a própria Constituição que estabelece que o salário mínimo devo ser fixado de tal forma que satisfaça às necessidades básicas
do trabalhador c de sua família; e a legislação ordinária chega a especificar alguns itens componentes de subsistência do trabalhador c de
sua família, que precisam ser atendidos, entre os quais a ltlimcntaç~o.
o transporte, habitaçi1o, artigos de higiene, vestimenta etc. Pois bem,
está provado e comprovado que a base do salário mínimo está longe
de permitir que o trabalhador que recebe esta remuneração possa satisfazer a cssus nec~ssidades básicas. Portanto, se o Governo, real~
mente, quer cumprir a lei, ele terá que reformular a orientação de sua
política económica e financeira, de tal forma que dê à classe trabalhadora aquilo, não só que ela merece, mas a que ela tem dirdto.
Portanto, é bom que V.. Ex•. uma vez mais, como inúmeros outros
companheiros, traga à nossa apreciação este aspecto da problemática
nacional, porque, realmente, ~la é das mais graves c infelizmente os
gov~rno se sucedem sem que este problema cruciantc seja resolvido.
Parabéns a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
nobre Senador Marcos Freir~. V. Ex•, muitas e muitas vezes, tem
abordado do Senado Federal esse aspecto dH nossa legislação, sobretudo em relação ao salário mínimo. E como V. Ex• observa novamente, tive oportunidade de me referir, no início da minha fala, a um
dos componentes do salúrio mínimo. Veja V. Ex•. um por cento é
rara transporte. Ora, como o Ministro poderia, por exemplo, Sena·
dor Marcos Freire, explicar isso didaticamentc na televisão'! Que dos
componentes do salário mínimo se retire um por cento para que o
trabalhador pague seu transporte '! Eu não buscaria nem o grande
centro de Belo Horizonte ou mesmo a capital do seu Estado; vou
buscar na minha cidade de Juiz de Foru, de porte médio, onde vinte c
dois c pouco cruzeiros não dá para o transporte do trabalhador.
O Sr. Marcos Freire (M DB - PE)- E mesmo que de~se, Ex•.
bastariu o item alim~.:ntaçào do trabalhudor, de uma família média
brasileira, para absorver o salúrio; só esse item, ulimcntaçiio. Não dú
para retirar mais nenhum percentual paru coisa u\gumu, na base cm
quc o salúrio mínimo é fixado.
O Sll. ITAMAR FllANCO (MDB- MG)- Íó exatamcntc o
qut.: vou demonstrar, S~.:nador Man.:os Frcirt.:, cm rt=laçiw subn:tudo a
Minas G!!r~li~. 111.:stt.: a~rc(.;tu.
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O sistema ocupacional em países subdesenvolvidos caracteriza·
se por:

-grande contingente populacional dependendo c:onomicamentc da força de trabalho ocupada que recebe rcmuneraçao;
-grande parte da economia absorvendo mã_o-dc-obra na
forma de subemprego: baixa remuneração, prcstaçao de poucas
horas de trabalho e má utilização das capacidades de trabalho;
-grande parte da população percebendo baixos salários, possibilitando apenas o consumo de bens de subsistência, cm contrapoSIção à pequena minoria que recebe salários médios c altos, permitindo o consumo de bens e serviços supérfluos.
O Estado de Minas se insere nesta descrição, onde os desequilíbrios
regionais c as desigualdades sociais expressam uma alocação irracional
dos recursos humanos.
O plancjamcnto da mão-de-obra é interdependente com o planejamcnto da produção.
O 11 PMDES destaca como traços característicos que marcam a
economia mineira:
-de uma população de 12.5g7 milhões, cm 1974, apenas 3.730
milhões de pessoas estão ocupadas, correspondendo a uma taxa de
atividadc de 30%, inferior à brasileira;
- 63% recebem faixas inferiores aos salários mínimos;
- a subutilização dos recursos humanos reflete a disponibilidade de pessoas para o trabalho, c a existência de um sig~ificativo
contingente já empregado com níveis de renda excesSivamente
baixos- taxa de desocupação efctiva em 1975-41%.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Diferentemente dos outros anos, a expectativa em torno do reajustamento anual do salário mínimo não foi das maiores, face aos
reiterados anúncios de que a prioridade é a inflação.
As previsões foram todas no sentido de que o índice médio de
reajuste não seria de molde a ultrapassar o índice do custo de vida da
cidade do Rio de Janeiro, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas,
e se não oficial, pelo menos assim utilizado pelas principais autoridades econômico-administrativas do País e que foi, nos últimos
doze meses anteriores a maio corrente, de 47%.
A revisão do salário mínimo naquela localidade foi de 45,4%, de
forma que houve uma perda de poder aquisitivo de I,6%.
Estamos observando, mais uma vez, a manifestação da teoria
pendular em relação aos salários. Ou seja, em períodos de c~esci
mento econômico, os salários ficaram mantidos sob uma tutela madmissível, frustrando aqueles reajustes um pouco mais generosos,
para depois, dentro da atmosfera de desaquecimcnto, o inevitável
retorno do arrocho, como se pode verificar pelos índices de salário
mínimo, recentemente divulgados.
Além disso, outros aspectos merecem também uma análise.
Tivemos o cuidado de verificar o texto do Decreto n• 83.375, de 30
de abril de 1979, que fixou os novos níveis para todo o território nacional. Nele, fomos atraídos pelos percentuais dessa remuneração,
destinados a cada um dos componentes legais do salário mínimo.
Tomemos como exemplo o caso de Belo Horizonte. Todo o Estado de Minas Gerais, na verdade,
Foram estes os percentuais estabelecidos:
alimcntaçilo- 54%;
habitaçilo- 28%;
vcstuârio- li%;
higiene- 6%;
transporte- I%.
Não resta dúvida, que mesmo para fins de desconto, esses percentuais estão fora de qualquer poder maior de convencimento,
razuo pela qual, Sr. Presidente, no inicio de nossa fula, dizíamos ser
muito difícil ao Sr. Ministro do Trabalho explicar didaticamcnte
esses percentuais.
Assim, para o salário mínimo de CrS 2.268,00, que é o do nosso
Estudo, o percentual de 1%, rclutivo n transporte:, resulta t.:m
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Cr$ 22,68. Para a empresa, que fornecesse esse serviço, tal desconto
seria irrisório c talvez nem valesse à pena, Pior para o trabalhador,
pois que nem mesmo se deslocando de bicicleta o custo de transporte
por mês pode resultar num valor tão inexpressivo.
Consideremos também outros aspectos. A parcela correspondente à alimentação, cm Belo Horizonte c cm todo o Estado de
Mi nas Gerais, i: de 54%.
Para estabelecer um quadro em que se possa mais facilmente
compreender a irrealidade do salário mínimo, cabe um retorno ao
valor deste, correspondente a 1978, c que era de CrS 1.560,00.
Naquele ano, o percentual de desconto para alimentação foi de
54% também, da mesma forma que cm 1979.
Em cruzeiros, segundo o nível do salário, o valor correspondente à
alimentação era de CrS 842,00 ( 1978). Desse modo, para as demais despesas (habitação, vestuário, higiene e transporte) restaria a diferença de
CrS 717,60 (1978).
Entre 1978 e 1979, o trabalhador mineiro de salário mínimo,
ainda que desconhecendo tal realidade, dispunha de Cr$ 842,40 para
as suas despesas com alimentação, no que se incluiria a sua família,
caso a tivesse. No cntanto,jâ no final de maio de 1978, devido à alta
de preços do mês, o poder aquisitivo desse valor .teria sido alte~ado,
evidentemente para menos. Nos meses segumtc:s, ocorrerm o
mesmo. Ao final de doze meses, ou seja, no dia 30 de abril de 1979,
véspera da decretação do novo salário mínimo, a perda desse valor
destinado à alimentação tornou-se, ainda, mais flagrante, face ao aumento dos preços no período.
Infelizmente, Sr. Presidente, não dispomos dos dados do custo
de alimentação cm Minas Gerais, entre maio de 1978 a abril de 1979.
Vamos, no entretanto, buscar o Relatório do Banco Central do
Brasil, de 1978, analisando as informações referentes ao custo de
vida e ao custo de alimentação.
Em Belo Horizonte, onde i: feita a coleta, o custo de vida foi de
52,5%, em 1978, sendo a variação do custo de alimentação de 68%,
no mesmo período.
Chamo, então, a atenção do Senado para as contas que seguem.
Façamos então as contas, admitindo, e acreditamos não
estarmos muito fora da realidade nos números, que a variaç~o ~o
custo de alimentação foi de 68%, entre o final de abril de 1978 e ma1o
de 1979.
.
Reajustando a parcela destinada à alimentação, ou seJa, os
CrS 842,40 ( 1978), pelo custo de alimentação, de 68%. obtemos um
valor de CrS 1.415,23 (1979), cm relação ao valor da alimentação.
Por outro lado, o salário mínimo estabelecido recentemente
para Minas Gerais foi de CrS 2.268,00.
.
.
Podemos subtrair deste valor a parcela dcstmada à alimentação, de forma a obter o total correspondente às demais
despesas do trabalhador de salârio mínimo, quer dizer - chamo
novamente, Sr. Presidente, enfaticamente, a atenção do Senado com habitação, vcstuârio, higiene e transporte. Desse modo, chegamos ao valor deCrS 852,77, para 1979.
0 Sr.

A~enor

Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar-

te?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- COam prazer.

o Sr. Agenor Maria (MDB- RN) - Nobre Senador Itamar
Franco, qual é a despesa real do operário para com o aluguel, no
levantamento que V. Ex• fez?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Veja V. Ex•,
Senador Agcnor Maria, que os percentuais est~belecidos fo~a~: Alimentação - 54%, Habitaçuo- 28%, Vcstulmo- li%, H1g1ene6% e Transporte- I%. Aluguel niio consta.
O Sr. A~enor Maria (M DB - RN) - O aluguel seria a
base; tomando-se o aluguel cm Brasília, como base, porq~e aqu1,
nesta cidude, a fum!lia que não dispuser de renda famli1ar, que
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depender de salário mínimo, o chefe desta família nuo terá condições
de alugar uma casa ou sequer um barraco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- A argumentaçlto
de V. E.x• procede. E veja V. E.x• que busquei os percentuais da ta·
bela de 1979, fornecida pelo Governo, ao baixar as normas do salário
mínimo, quando constam, exatumente~ esses índices de habitaçr10,
índices que srao baixissimos, levando-se em conta, que o custo da moradia no Brasil é realmente elevadíssimo, innacionado, na verdade,
pela denúncia vazia, que tanto combatemos nesta Casa e que só agora acaba de ser extinta pelo Congresso Nacional.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Tenho a impressão,
Senador Itamar Franco, que, com relação ao problema do
assalariado, aquele que recebe apenas um salário mínimo, no Brasil,
não foi feito nenhum estudo, para, tendo-se por base esse estudo, fi.
xar-se o salário mínimo no País. Porque, nu realidade, quem recebe
salário mínimo, hoje, não pode viver, não tem condições de alugar
uma casa, não tem meias para manter uma família. Essa, a gra.nde
realidade. Partindo-se desse principio, não hã coma discutir nem
dialogar na base da salário mínimo, pois o mesmo não dâ para nada.
Esse salârio mínimo, sendo aplicado cm aluguel, não consegue
atingir a finalidade. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Agenor
Maria, isso exatamente o que estou tentando demonstrar à Casa, e
defendendo, da mesma forma, os que recebem salário mínimo,
porque no meu Estado, como acabei de dizer, 63% da população
economicamente ati va recebe menos do que um salário. Vcja
V. Ex•: o que sobrou, em relação ao salârio mínimo deste ano, bai·
xado pelo Governo para vestuário, habitação - aqui a habitação
compreende-se o aluguel - higiene c transporte, sobra apenas,
Senador Agcnor Maria, Cr$ 852,77.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço o nobre
Senador Mauro Bcnevides.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Itamar
Franco, na recente visita que a Comissão de Finanças fez a São
Paulo, nos foi oferecida a oportunidade de conhecer conjuntos, habi·
tacionais construídos pela COHAB paulista. E naquele ensejo, in·
terpclamos o Prefeito, sobre qual a renda necessária mensal para se
assegurar a um trabalhador um daqueles apartamentos do conjunto
visitado. O Prefeito então informou que somente com base em
quatro saiârios mínimos seria passivei a um mutuário ocupar um
daqueles apartamentos do conjunto habitacional da COHAB de São
Paulo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Veja V. Ex•, Se·
nadar Mauro Benevides, com a intervenção lúcida de V. Ex• que
para o trabalhador mineiro o que sobra do salário mínimo para ele
aplicar em habitação, vcstuârio, transporte c higiene, i: apenas
CrS 852,77.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra·
zer, Senador.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador Itamar
Franco, acompanho com vivo interesse o pronunciamento de
V, Ex• A Casa é testemunha de que a minha linha de pensamento,
que alifas acompanha u linha de pensamento do Governo, assume
que o Pais, por muito tempo, fez um grande esforço no sentido de
encontrar um caminho para o seu desenvolvimento econômico,
desenvolvimento este que se fez com certa conccntruçiio de rendas c
com problemas no campo do salúrio. O salúrio mínimo é p~rén:,
considerado pelo Governo como por todos, como apenas um pnmc1-
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ro patamar pura aqueles que ingressam no merendo de trubalho. E o
mínimo a que o Governo se propõe admitir, que o empregador
pague à pessou humana. Há, além disso, dois fatos que devem ser
assinalados: V, Ex• sabe a média de pessoas, por família, no Brasil,
é de cerca de 5 pessoas e que cada assalariado i: responsável. cm
média, por 2,2 pessoas. Isso significa que, cm geral, cadn família pos·
sue 2 assalariados. Não desejo com isso, justir.car o nível do salário
mínimo, no contexto do salário cm geral. Mas considerando que
cada família tem uma média de 2 assalariados, já se vê que ii análise
deve ser feita considerando essa realidade. Outra coisa importante
que devemos considerar na análise do problema do salário i: a evolu·
ção do nível do assalariado através do tempo. Em 1960: total de
assalariados com até um salârio mínimo representava 70,1% do
total. Em 1976: já representava apenas 46,7%. Isso significa que
uma margem percentual de assalariados do salário mínimo passou
para outra faixa mais alta. Mais importante do que isso, porém, é
que ganhamos também na quantidade de pcsscas que ganham mais.
Por exemplo, entre 2 a 5 saiârios mínimos. Para não tomar muito
tempo de V. Ex• apenas citaria que aqueles que ganham entre 2 a 5
salários mínimos, deixaram de perfazer 7,9 para perfazerem i 9,5%.
Houve, como se vi:, grande modificação no quadro institucional do
pagamento-salário. Isso, por si, não deixa de exigir outras medidas
no sentido de melhorar a posição do assalariado brasileiro. De mo·
do algum. Mas pelo menos é de justiça que se diga que a variação do
quadro foi notável e que houve realmente grandes connitos ao longo
do tempo, Pedindo desculpas a V. Ex• pelo tempo que estou toman·
do, agradeço a atenção com que V. Ex• me ouviu.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador José
Lins, compreendo a dificuldade de V. Ex• E dentro da honestidade
que o caracteriza nesta Casa, V. Ex• já diz da dificuldade de justifi·
car esse salário. Isso é muito importante.
Evidentemente que V, Ex• leu um indicador social, c não sei se é
o mesmo que tenho aqui. Mas foi pena que V. Ex• não tivesse lido
esse indicador social, quando ele se refere àquelas pessoas que ga·
nham mais de cinco salários mínimos, que, de 1960, partindo de 2,0%
chegam, cm 1976, para 8,3. Não sei se o meu indicador social confere
com o de V. Ex•, porque, evidentemente, V. Ex• i: um homem do
Governo, talvez os meus indicadores sociais possam não corresponder exatamente à realidade que apresento aqui neste instante ao Senado.
O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Muito obrigado. V. Ex•
tcm razão quando cita csse número, é absolutamentc correto. Mas is~
SO, acho que isso i: positivo. Significa que houve melhorias, nua SO·
mente com relação aos que ganhavam o salário mínimo. Os números
conferem textualmente com os de V. Ex• Mas queria apenas fazer
uma ressalva: não sinto nenhuma dificuldade em explicar o salário
mínimo, dado que esse salário i: apenas um teto inicial. Cada famnia
tem, normalmente, 2 ou pouco mais de 2 salários cntrc os scus 5
membros. Por outro lado, o esforço que se está fazendo para que os
assalariados saiam da faixa do salário mínimo i: tremendo, como se
pode mostrar pelos trabalhos relativos à formação de mão-de-obra
que estão sendo levados a cabo pelo Governo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Apcnuscu queria
dar o complemento aos seus indicadores sociais que sr1o, ao que me
parece, os mesmos que tenho cm mãos ...
O Sr. Henrique Santlllo {MDB- GO)- V. Ex• permite um
aparte, nobre Scnudor7
O SR. ITAMAR FRANCO {MDB - MG) - ... pa'a que
V, Ex• informasse ü Casa. As pessoas que n.:cchcm nestt: País, Sr.
Prcsitkntc. de 1 até 2 salilrios mínimos, cm 1976, atin~iu o rc-rccntu:ll
de mais de 71%. Se V. E.x•, Senador José J.ins, examinar os indk:ado·
res sociais de 1976, cm rdaçi1n üs pessoas que percebiam 111~ I sa1;1rin
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mínimo c as que percebiam de I até 2 salúnos mfnimos, vai venficar
que esse percentual ainda é muito alto, neste País.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Tem V. Ex• absoluta ra·
zilo. Apenas, cm 1960, eles somavam 90,1% c, agora, baixaram para
72%. E claro que houve uma mudança de quadro.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Antes de dar a
palavra ao Senador Henrique Santillo, cu deixaria, cxatumcnte, essa
pergunta a V. Ex• quando V. Ex• parte da argumentação que 2 ou 3
pessoas que trabalham nu família.
Dentro dos percentuais, Senador José Lins, e busco a sinceridade de V. Ex• que é um homem acostumado a lidar com números,
dentro dos percentuais destinados ao salãrio minimo, pergunto a
V. Ex•, mesmo considerando duas pessoas trabalhando na família,
1% do salário daria para o transporte do trabalhador, na Capital do
seu Estado?
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• peca por uma razão
de base.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Aceito este pecado, que V. Ex• me impõe, neste instante.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Ê que, na realidade, o
assalariado do salârio mínimo, normalmente ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Anda a pé?
O Sr. José Lins (ARENA -CE) - ... normalmente não vive
nas capitais. Os quadros que V. Ex• tem na mão indicam que a grande maioriJ vive no campo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Então não é o
que se passa em relação à Capital do meu Estado.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não sei, particularmente, o
caso de Belo Horizonte, mas posso dizer que na agricultura está a
grande massa do salário mínimo. Realmente o percentual é alto.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Senador José
Lins, deixemos então as capitais, porque a minha Capital, realmente
nào tem um aspecto diferente da de V. Ex• Eu já disse aqui que 63%
da população mineira, cm 1970, percebia menos que um salário, para
pegar minha cidade, que é uma cidade de porte médio, com cerca de
350 mil habitantes, aproximadamente. E posso dizer a V. Ex• que
Cr\ 22,6H não dão para transportar o trabalhador de Juiz de Fora
ao centro do seu trabalho.
O Sr. José Lins (ARENA - CE)- Acredito. Apenas afirmo
que o grande percentual daqueles que ganham salãrio mínimo está
nu agricultura. Portanto, trabalha junto a seus próprios empregado·
res. Além disso, hoje, quase todos os distritos industriais das cidades
maiores têm as suas vilas operárias, que, normalmente fornecem
transporte aos operários. Isso, é claro, atenua as dificuldades.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)-Scnador Henrique Santillo, ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO) - Nobre Senador
Itamar Franco, esses indicadores silo fornecidos pela Previdência
Social ou pelo Ministêrio do Trabalho?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Esses indicadores, pelo menos os que tenho cm miles, silo baseados no Instituto
de Pesquisa Econômico-Social Aplicada - IPEA, no Instituto de
Planejamcnto - IPLAN, c no Centro Nacional de Recursos
Humanos.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Quanto ao salârio mi·
nimo é a Previdência Social. Acho, sem dúvida alguma, que o salário
minimo deveria ser o patamar daqueles que se inclui de novo nu
populaçilo economicamente ativa do Pais. Por isso mesmo, este sulil·
rio mfnimo deveria estar submetido a aumentos relativos, superiores

aos demais patamares salariais. Lamentavelmente, não é o que
ocorreu este ano. Quer dizer, o aumento do salário mínimo, no ano
de 1979, foi abaixo do índice do custo de vida fornecido no mesmo
período pela própria Fundação Getúlio Vargas. No interior do Pais
-c se V. Ex• me permite, o seu Estado estaria incluído, evidente·
mente, conheço bem o Estado de Minas Gerais- no interior, prevalece absolutamente o salârio minimo. Esses dados, fornecidos como
indicadores gerais, incluem as grandes capitais do Pais. E é preciso
dizer que, cm algumas dessas capitais, ele apresenta um percentual
bem abaixo do geral do Pais.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- E verdade, Excelência.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO) - E a Capital do Es·
tado de São Paulo é um e.emplo disso. Na verdade, no interior do
Pais- interior submetido tambêm a aumentos violentos do custo de
vida - predomina, absolutamente, o salário mínimo. Sem dúvida
alguma, hoje, no interior do Pais, mais de 50% das fam!lias sobrevivem com menos de dois salários minimos, salário familiar,
incluindo pelo menos dois componentes da fam!lia como empregados, como trabalhadores participes. Se a média scral do País é de
quase 50% das famflias com menos de dois salâiros mínimos, no inte·
rior é muito mais de 50%, c na zona rural, isso deve atingir, sem dú·
vida alguma, proporções a!lfssimas com os trabalhadores da zona
rural. Sabemos, perfeitamente, que este é o grande problema social
do Pais; é a migração rural intensa, o êxodo rural violento, cm pro·
porções altfssimas a que se submete o Pais, nos último~ dez anos,
sobretudo, criando contingentes cada vez maiores de bóias-frias que
se submetem a empregos sem qualquer estabilidade, sem qualquer
contrato de trabalho, por alguns meses apenas do ano, e que
ganham pouco mais que o salário mínimo quando estilo trabalhando. Mas, como trabalham cm média apenas seis ou oito meses
por ano, acabam ganhando bem menos de um salário mínimo por
mês. Entilo, este é o grande problema. Ninguém estaria aqui para
discutir que não tem havido uma certa transposição de alguns brasileiros, de um patamar para outro. O que se discute, aqui, é a possi·
bilidade politica de se resolver o problema de mais da metade dos
brasileiros que estilo morrendo de fome. Fiz um levantamento,
nobre Senador Itamar Franco, hã poucos dias, cm Brasilia, e verifiquei o seguinte: a alimentação básica estabelecida pelo decreto que
instituiu o salârio minimo, para urna família de quatro pessoas,
apenas, estava equivalendo- só alimentação- a CrS 5.414,00 por
mês, ou seja, mais de dois salários mínimos. Agradeço a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Sr. Presidente,
pediria a V. E~• mais 5 minutos para poder encerrar o meu pronunciamento. (Assentimento da Presidência.)
Senador Henrique Santillo, V. Ex• tem razão, é muito oportuna
a sua intervenção. Veja V. Ex•, nesses indicadores, que não silo
nossos, que mais de 70% percebe de um a dois salários mínimos. Em
Minas Gerais, cm 1970 - último dado que temos - um terço dos
municipios mineiros com renda familiar inferior a um salário mínimo.
Veja V. Ex•, Senador Josê Lins, que faço ness~instante a defesa
daqueles que percebem realmente pequenos salârios, o salário mínimo ou atê dois salârios minimos.
O Sr. J054! Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- Com muito
prazer.
O Sr. José Lln! (ARENA- CE)- Desejo juntar-me a V. Ex•
nesta defesa, porque tenho certeza de que a tendência do desenvolvimento brasileiro é humanizar-se cada vez mais. 1": essa a orientação
do Governo. Mas cu gostaria de lembrar, primeiro: a cvoluçilo do
salârio minimo, desde 1964, nllo se submeteu ao custo de vida, ao
contrário; o menor solAria mínimo elevou-se acima desse custo ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Houve uma épo·
ca que não, Ex•
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DOCUMENTO A QUE SE REFEREOSR.IT:IMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÃNDI,\

Of. 1283(79-RGF
Ubcrlilndia, 17 de abril de 1979
E•m' Sr.:
Itamar Franco
DD. Senador (Minas Gerais)
St:nado Federal
70.000- Brasília-DF
Senhor Senador
Assunto: Encaminha rt•h•indicaçào e solicita apoio.
Temos a grata satisfação de encaminhar a V, Ex•, cópias dos
Ofícios nos 1.213/79, 1.214/79, 1.215/79, 1.216/79, !.117f79,
1.219(79, 1.220(79, 1.22lf79, dirigidos por esta entidade às seguintes autoridades, respectivamente: Dr. Francelina Pc:reira dos Santos,
Governador do Estado de Minas Gerais; Dr. Elizeu Resende, Ministro dos Transportes; Dr. Carlos Alberto Salgado, Diretor-Geral do
DER(MG; Dr. David Elkind Sehvartz, Diretor-Geral do DNER:
Harry Amorim. Governador de Mato Grosso do Sul; Diretor-Geral
do DER/MTs; Ramez Tebet, Presidente da Assembléia Legislativa
de Mato Grosso do Sul; Dr. João Navarro, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Solicitamos ao ilustre Sc:nudor e amigo, que dispense todo o seu
apoio na solução positiva das reivindicaçàt:s mencionadas, por se.:
tratar de assunto de.: interesse para a regirlo.
Sem outro particular, e no aguardo de um pronunciamento de
V. Ex•, apresentamos, ao ensejo, nossas manift:stuções da mais alta
estima c consideração.
1\tcnciosamentc.- Associação Comercial e Industrial de Ubc.:rlfLnllia: Osmar Currijo, Presidente - Argemiro E. Ferreira, Sccretft rio-geral.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA
OF. 1213/79-APS/RGF
Uberlândia, 6 de Abril de 1979.
Senhor Governador

Assunto
BR-497-Uberlândia/ PratafCampinu
Verde I /turama /Porto Alencastro e Ponte Alencastro.

Gerais do DNER c DER/MG, cópias anexas, contendo reivindicações sobre o sistema viário desta região, supra mencionada c
considerando as modificações ocorridas nus administrações públicas
federal e estadual, bem como, no quadro geral das reivindicações
pleiteadas, voltamos novamente a presença de Vossa Excelência,
para reformular o seguinte:·

I) Ponte sohre o Rio Paranaíha na localidade denominada Porto
A./encastro:
Pelas razões já expostas no memorial supra referido c considerando o convénio assinado pelos Estados de Minas Gerais c Mato
Grosso do Sul, DNER·DER/MG e DER/MT em 19-6-78, c
considerando mais que o Projeto da mencionada Ponte já foi
concluído, solicitamos, em nome desta regiüo, que seja a mesma
colocada em concorrência para sua efetiva construção, dando continuidade iL execução do convênio firmado,
2) BR-497 Uberlândía/ Prata/Campina Verde! lruramaf
Porto A/encastro:
Considerando também as razões já expostas no memorial
anexo, bem como os compromissos assumidos pelo entilo Governador de Minas, Antônio Aurcliano Chaves de Mendonça, na cidade
de Iturama, cm praça pública, no dia 16·6-78, por ocasião de
assinatura do convênio mencionado, solicitamos as seguintes providências, objetivando continuidade das obras da BR-497:
0 ) Subtrechos: Uberlândia/ Prata/Campina Verde: prossoguimento na pavimcntaçito dos subtrechos acima especificados, já quo
entre Campina Verde c Prata e•istcm vários quilômetros pavimentados e a continuidade dessa obra é necessária inclusive para
que o asfalto j(t concluído não venha a se perder, fato prejudicial à
região e ao Estado. considerando o valor do investimento realizado.
b) Suhtrerho.1·: Campina Verde/llllrama/Porto Alencustro:prosseguimento du implnnt:Lçào, tc:rraplenagem c pavimc:ntuçUo dos

subtrechos especilic:Ldos, via de dotaçUo dt: vc;rba nccc.:ssúria iL conti·
nuidadc.: da obra, cuja concorr~ncia públicn realizada possibilitou a
cxecuçfLo de serviços na extensão de mais ou menos qUarenta e cinco
(45) quilômctros, para uma distância total de noventa ('III) yuilúmetros at~ Porto Alcncastro.
Cumpre-nos, ainda, reafirmar a Vossa Excelência, que as obras
pretendidas s~o de grande significado para o Pontal do Triângulo c
para Minas, pois lhe abrirão novas e promissoras perspectivas sóciocconômicas, proporcionando integração com o vizinho Estado do
Mato Grosso do Sul e criando condições de escoamento da diversilicada produção agrícola da regiüo, destinada ao abastecimento dos
grandes centros consumidores, facultando, ainda, melhores condições de
exigUibilidadc do Programa Poloccntro nos municípios beneficiados
com a conclusito da BR-497.
Sem outro particular, na expectativa de que nossas reivindica·
ções serão alvo da melhor atenção de Vossa Excelência e no aguardo
de um pronunciamento antecipamos agradecimentos e reiteramos
nossas,
Cordiais Saudações. - Associação Comercial c lndustriul de
Uberlândia: - Osmar Carrijo, Presidente - Ar~emiro E. Ferreiru,
Secretário Geral
Excelentíssimo Senhor:
Dr. Francelina Pereira dos Santos
DD. Governador do Estado de Minas Gerais
1

Dentro dos princípios que nortearam os participantes do
Encontro Regional do Triângulo Mineiro. realizado em Ubcrlândia
no dia 22-12-1977, do qual participaram autoridades administrativas
municipais, líderes políticos e entidades de classe, desta cidade, do
Prata, Campina Verde, lturama e ltapagipe, oportunidade cm que
foi subscrito memorial, encaminhando-se cópias ao Ministro dos
Transportes, Governador do Estado de Minas Gerais, Dirctores

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbidu de estudo e pureeer sobre o Projeto de Lei no
05, de 1979-CN, que crio a Auditoria da 12• Circunscrição
Judlclórln Militar, e dá outras providências.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE MAIO DE 1979
Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecenlos c setenta
c nove, ~s dczessete horas, na SuJa Clóvis Bevilacqua, presentes os
Senhores Senadores Raimundo Parente, Gastito MUller, Moacyr
Dalla, Bernart.lino Viana, Jorge Kalumt:, Hclvidi11 Nunc.·,, e o-.

Senhores Deputados Rafael Faraco, Isaac Newton, Hélio Campos,
Nosscr de Almeida. Júlio Martins, Benjamim Farah c Jerónimo Santuna, reúne-se a ComissUo Mista incumbida de estudo e parecer
sobre o Projeto de Lei n' 05, de 1979, que cria a Auditoria da 12•
Circunscrição Judiciária Militar, c dá outras providéncias. ·
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Senhores Se·
nallorcs Almir Pinto, Evandro Carrciru, Cunha Lima. Nclsnn Car·
nc.:iro, Leite Chaves c os Senhores Deputado~ Amih.:ar Qucirnt., r. . b.
rio Frota, Jocl 1-'crreira c Antonio Ponte~.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pcln
St:nhor Dcpu\i!Jo Jcr(minm So.tntiHHt, Presidente dit

Cllrnh~i·lu,
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Francisco de Castro, Oswaldo Melo, Benjamim Farah, Alceu Cal·
~;nlicita, nos termos do Regimento Comum, a dispensa da lcitur;t da
!ares, José.: Costa c Júnia Mari."te, rcúnc:·se a Comissão Mista incumAta d~ reunião anterior que, logo apó!'~,~ dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido bida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Cons·
,,fício da Liderança da ARENA, no Senado Federal, indicando o tituiçilo de n•s lO c 17, de 1979 (CN), que "alteram os parágrafos I' c
Senhor Senador Gastão MUller para integrar a Comissão, cm 2• do art. 102 da Constituição Federal, que dispõe sobre os pro·
substituição ao nobre Senador Joào Basco.
ventos da i natividade",
Ao prosseguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Relator, Senador Raimundo Parente, que emite Parecer favorável Senadores Lenoir Vargas, Aderbal Jurcma, Pedro Simon e os Se·
ao Projeto de Lei n• OS, de 1979, c contrário à emenda apresentada.
nhorcs Deputados Ricardo Fiúza e Peixoto Filho.
Posto cm discussão c votaçào, é o Parecer aprovado.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Nada mais havendo a tratar, cncerra·sc a reunião, lavrando cu, Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Roc·
Lcila Lcivas Ferro Costa, a presente Ata, que, lida e aprovada, será que, que declara instalada a Comissào.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente
assinada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissào c
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e Vicc-Prcsidente.
irá à publicação.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocquc
COMISSÃO MISTA
convida o Senhor Deputado José Costa para funcionar como cscru·
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 31,
tinador.
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
submetendo l dellberaçio do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n• 1.670, de 14 de fe,.relro de 1979, que
Para Presidente:
"reojusto os vencimentos, sa"rlos e proventos dos servidores
Deputado Alceu Collarcs . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . I5 votos
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal".
Deputado Benjamim Farah , ......... , , , ..... , , . 2 votos
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1979
Para Vlee-Presldcnte:
Aos oito dias do mês de maio do ano de mil novecentos c
Senador Adcrbal Jurcma ... , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 17 votos
setenta e nove, às dczcsscis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua,
presentes os Senhores Senador Dinartc Mariz, Hclvídio Nunes,
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Presi·
Henrique de La Rocquc, Milton Cabral, Murilo Badaró, Passos dente, os Senhores Deputado Alceu Collares c Senador Adcrbal
Porto, Saldanha Dcrzi, Moacyr Dalla, c Deputados Antônio
Jurcma.
Mazurck, Rydckcl Freitas, Adhcmar Santillo c Roque Aras, reúne·
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Alceu Collarcs
se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a agradece, cm nome do Senador Adcrbal Jurema c no seu próprio, a
Mensagem n• 31, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, honra com que foram distinguidos, c designa para relatar a matéria
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do o Senhor Deputado Ricardo Fiúza.
Decreto-lei n• 1.670, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, la·
vencimentos, salàrios c proventos dos servidores da Secretaria do vrando cu, Mauro Lopes de Sà, Assistente da Comissão, a presente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal".
Ata, que, lida c aprovada, scrà assinada pelo Senhor Presidente c
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores demais membros da Comissão c irá à publicação.
Senadores Gastão MUller, João Bosco, Benedito Canelas c
Deputados Bezerra de Mcllo, Ubaldo Barcm, Bonifácio Andrada,
COMISSÃO MISTA
Gióia Júnior, Antônio Russo, Jorge Cury, Osvaldo Macedo.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Incumbido de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 33,
Senhor Deputado Roque Aras, Presidente da Comissão, que
de 1979 (CN ), do Senhor Presidente da República, submesolicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da
tendo l dellberoçio do Congresso Nacional o texto do Dereunião anterior, que, logo após é dada como aprovada.
creto-lei n• 1.672, de 16 de fevereiro de 1979, que "altera a
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao
leglsloçio do Imposto de Renda cm relaçio a rendimentos
Relator Senhor Senador Moacyr Dalla, que emite parecer favorável
sujeitos à retençio na fonte".
à Mcns.igcm n• 31, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto
Legislativo que oferece como conclusão,
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 1979
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado com voto
cm separado do Senhor Deputado Adhcmar Santillo.
Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos c setenta
Nada mais havendo a tratar, encerra-se à rcuniilo e, para c nove, às dczcsscis horas, na Sala Clóvis Bcvilllcqua, presentes os Se·
constar, cu, Helena Isnard Sarrcs de Almeida, Assistente de nhorcs S~nadorcs Jcssé Freire, Jorge Kalumc, Lcnoir Vargas, Luiz
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada, scrà assinada Cavalcante, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Bernardino Viana,
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai à Hclvldio Nunes, Vicente Vuolo c os Senhores Deputados Divaldo
publicação.
Suruagy, Adolpho Franco, Batista Miranda, Benjamim Farah, José:
Mauricio e Juarcz Furtado, reúne-se a Comissão Mista incumbida
COMISSÃO MISTA
de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 33, de 1979 (CN), do
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con•
Incumbido de estudo e porcccr sobre as Propostas de gresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.672, de 16 de fevereiro de
Emenda l Constllulçio n•slO c 17, de 1979 (CN), que "alte- 1979, que "altera a legislação do Imposto de Renda cm relação a
ram os par4grafos 1• c 2• do art. 102 da ConstUulçio Fe- rendimentos sujeitos à retenção na fonte".
deral, que dispõe sobre os proventos dalnathldude".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Scnhorc!
Senadores Aloysio Chaves, Almir Pinto c os Senhores Deputados
REUNIÀO (INSTALAÇÀO), REALIZADA EM 9 DE
Cláudio Strnssburgcr, Victor Trovi\o, Rogl:rio Rêgo, Elquisson
MAIO DE 1979
Soares c Josi; Frcjat.
Havendo número regimental, silo abertos os trabalho< pelo Pre·
Aos nove dias do mês de maio do uno de mil novecentos c se·
tenta c nove, às dezcsscis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvi· sidentc, Senhor Deputado Divaldo Suruagy, que solicita, no>: termos
lâcqua, presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, regimentais, a dispensa da leitura da Ata da rcunil\o \\lltcnor que,
.
.
.
Almir Pinto, Alberto Silvn, Pussos Porto, .lutahy Mú~ulhàcs, Hum· logo após, é dada como aprovada. .
Prosseguindo, o Senhor Prestdcnte comumca que m\ rcd1s·
bcrto Lucena, Evundro Cat·rciru, Muuro Bcnevides c os Senhores
Deputado' !talo Conti, Francisco Benjamim, Lygiu Lc,;sa Bustos, tribuir a mat~ria a ser relatada ao Senhor Senador Lcnoir Vurgas,
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em virtude da ausência do Senhor Deputado Clâudio Strassburgcr,
anteriormente designado.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator,
Senhor Senador Lenoir Vargas, que emite parecer favorável à Men·
sagcm n• 33, de 1979 (CN), nos termos do Projeto de Decreto Legis·
lntivo que oferece como conclusão.
Posto em discussão c votação, ~ o parecer aprovado, com voto
em separado do Senhor Deputado José Maurício.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para
constar eu Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente da Co·
missão,' lav~ci a presente Ata, que, lida c aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à pu·
blicaçilo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 34,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República submeten·
do ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto·
lei n• 1.673, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os ven·
cimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias
dos Tribunais do Trabalho, e dá outras providências".
2• REUNIAO, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 1979

de Lu Rocque, Lourival Baptista, Murilo Baduró, Passos Porto,
Gabriel Hermes. Mendes Canule, Almir Pinto e Deputados Anisio
de Souza, Isaac Newton c Lidovino Fanton, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 37, de
197Q (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli·
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.676, de
19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários c proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais, e dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Tarso Outra, Gastão MUller e Deputados António Dias,
Celso Carvalho, José Ribamar Machado, José Mendonça Bezerra,
Marcello Cerqueira, Waldir Walter, Flávio Chaves c José Costa.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocquc, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente c do Vice-Presidente.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocquc
convida o Senhor Senador Passos Porto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos • setenta
Para Presidente:
e nove, às dezesseis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvilác10 votos
Senador Gabriel Hermes
qua, presentes os Senhores Senadores Hclvídio Nunes, Henrique de
2 votos
Senador Affonso Camargo
La Rocquc, Mendes Canalc, Passos Porto, Vicente Vuolo, Jorge Ka·
Para Vice-Presidente:
lume, Affonso Camargo, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla c Depu9 votos
Deputado Celso Carvalho
tados Alvaro Gaudi:ncio, José Carlos Fagundes c Pedro Ivo, reúne·
3 votos
Deputado Anisio de Souza
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 34, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submeSão declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• Prcsidente, os Senhores Senador Gabriel Hermes c Deputado Celso
1.673, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sn· Carvalho.
!árias e proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais do
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gabriel Hermes
Trabalho, e dá outras providências".
agradece em nome do Senhor Deputado Celso Carvalho c no seu
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se· próprio a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Se·
nadares Aderbal Jurcma, José Sarncy c Deputados Carlos Chiarelli, nadar Mendes Canule para relatar a matéria.
Luiz Rocha, Júlio Campos, Arnaldo Busato, Jorge Gama, Celso
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para consPcçanha, Peixoto Filho c Sérgio Ferrara.
tar, eu, Helena Isnard Surres de Almeida, Assistente de Comissão, laHavendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Se· vrei a presente Ata, que lida c aprovada, será assinada pelo Senhor
nhor Presidente, Senador Passos Porto, que solicita, nos termos regi· Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo
COMISSÃO MISTA
após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Rela·
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 45,
tor, Senhor Senador Henrique de La Rocquc, que emite parecer fn·
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República submetenvorávcl à Mensagem n• 34, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de
do à Dellberaçilo do Congresso Nacional o texto do DecretoDecreto Legislativo, que oferece como conclusão.
lei n• 1.680, de 28 de março de 1979, que "regula a declara·
çilo do Imposto sobre produtos Industrializados, e dá outras
Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado com voto
providências".
cm separado do Senhor Deputado Pedro Ivo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons·
1
I REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 7 DE
tar, cu, Helena Isnard Surres de Almeida, Assistente de Comissão, la·
MAIO DE 1979
vrei a presente Ata, que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor
Aos sete dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenPresidente, demais membros da Comissão c vai à publicação.
ta e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis BcviCOMISSÃO MISTA
lllcqua, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Luiz Cavalcante, Alberto Silva, Hclvldio Nunes, Adcrbal Jurema, Mendes
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 37, Canale, Jorge Kalumc, Lourival Baptista, Saldanha Dcrzi, Gabriel
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República sobmeten· Hermes c Deputados Darcy Pozza, Jos~ Camargo, Aldo Fagundes c
do à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto- João Arruda, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c palei n• 1.676, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os ven• recer sobre a Mensagem n• 45, de 1979 (CN), do Senhor Pr.:sidcnte
cimentos, salúrlos e proventos dos servidores das Secretarias da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
dos Tribunais Regionais, e dá outras providências".
texto do Decreto·lei n• 1.680, de 28 de março de 1979, que "regula a
dcclaraçi\o
do imposto sobre produtos industrializados, e dá outras
I• REUNIÀO (!NSTALAÇAO), REALIZADA EM 30 DE
providências 11 ,
ABRIL DE 1979
Deixam de comparecer, por motivo justificudo, os Senhores SeAos trinta dias do mês de abril do uno de mil novecentos c sctt::u· nador Gastão MUller c Deputados Adolpho Frunco, Cesário Bar·
ta c nove, üs dczcsseis horas, nu Sala Clóvis Bevilúcqua, presentes os reta, Ruy Silva, Batista Miranda, Victor Trovão, Antônio Carlos c
Senhores Senadores Aderbul Jurema, Affonso Camargo, Henrique Hurry Suuer.
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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 irú proceder a eleição do Presidente c do YiccPresidcnte. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume
convida o Senhor Senador Luiz Cavalcante para funcionar como cs·
crutinudor.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Lourival Baptista .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 12 votos
Senador Adcrbal Jurcma . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. I voto
Em branco .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. I voto
Para Vlce-Pr.. ldente:
Deputado Adolpho Franco ...................... lO votos
Deputado Darcy Pozza , . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3 votos
Em branco .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Pre·
sidente os Senhores Senador Lourival Baptista c Deputado Adolpho
Franco.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Lourival Baptista
agradece cm nome do Senhor Deputado Adolpho Franco e no seu
próprio a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Senador Bernardino Viana para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra .. se a reunião e, para
constar, eu, Helena lsnard Sarres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assmada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO DE ECONOMIA
5• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 1979
Às dez horas e trinta minutos do dia dez de maio de mil no·
vccentos e setenta c nove, na Sala das Comissões do Bloco "B" do
Anexo II do Senado Federal, sob a presidência do Sr. Senador
Itamar Franco, Presidente, reúne-se a Comissão de Economia, com
a presença dos Srs. Senadores Jess~ Freire, Luiz Cavalcante, Bernardino Viana, Arnon de Mcllo e Marcos Freire.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
res José Lins, Milton Cabral, Benedito Canelas, Pedro Simon e Ro·
bcrto Saturnino.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos
os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior.
São relatados os seguintes projetes constantes da pauta:
Pelo Senador Bernardino VIana:
Projeto de Lei da Câmara n• 67, de 1977, que "exige a inscrição
do CPF e do RG dos devedores, nos títulos de crédito que especifica,
e dá outras providências". Parecer: contrário. Conclusão da Comissão: aprova, por unanimidade, o parecer do Relator.
Pelo Senador Marcos Freire:
Indicação n• 01, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco,
solicitando, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno do Senado Federal, que se proceda, no âmbito da Comissão de Economia,
u estudo conclusivo, u respeito das causas do processo innacionário
brasileiro". Parecer: pela realização de um simpósio sobre a innação
ou pela solicitação de um trabalho junto a entidade especializada.
Conclusão da Comissão: aprova, sem restrições, o parecer do Rc·
lato r.
Pelo Senador J...é Freire:
Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1979, que "aprova o
texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Go·
vcrno da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Guin~·Bissau, celebrado em Brasflia, a 18 de maio de 1978"; e,
Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1978, que "autoriza a alienação
de bens imóveis da União, situados nu àrea urbnna dt: Gunjurá·
Mirim, no Território Federal de Rondônia, c dá outras providôncius", Pareceres: favoráveis. Conclusão du Comissão: aprova, sem
votos discordantes, os pareceres aprcscntudos pelo Rc:lator,

liC)IJ

Face a ausência dos Relatores, Senadores Roberto Saturnino c
Milton Cabral, a presidência detçrmina o adiamento da apreciação
dos seus pareceres sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei do
Senado n• 154, de 1975-Complementar; Projeto de Lei da Câmara
n• 60, de 197B; e, Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1978.
Nada mais havendo a tratar, cncerra·sc a reunião, lavrando eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente t\ ta que,
lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
5• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE MAIO DE 1979
Às onze horas do dia dez de maio de mil novecentos e setenta e
nove, na Sala das Comissões do Bloco "B" do Anexo II do Senado
Federal, sob a presidência do Sr. Senador Helvídio Nunes, Presi·
dente, reúne-se a Comissão de Legislação Social, com a presença dos
Srs. Senadores Jessé Freire, Moacyr Dali a, H urnberto Lucena,
Lcnoir Vargas, Jutahy Magalhães, Jaison Barreto, Aloysio Chaves,
Franco Montara e João Caimon.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador
Henrique de La Rocquc.
Havendo número legal, o Sr. Presidente declara abertos os
trabalhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada.
Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, são
relatados os seguintes projetas:
Pelo Senador Moacyr Dali a:
Projeto de Lei da Câmara n' 104, de 1977, que "acrescenta
dispositivo ao artigo 10 da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
Parecer: contrário. Conclusão da Comissão: aprova o parecer do
Relator, com votos vencidos dos Senadores Humberto Lucena e
Jaison Barreto.
Pelo Senador Jcssé Freire:
Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1977, que "acrescenta pará·
grafo ao artigo 3• do Decreto-lei n• 9.853, de 13 de setembro de
1946, que "atribui à Confederação Nacional do Comércio o encargo
de criar e organizar o Serviço Social do Comércio". P•reccr:
contrário. Conclusão da Comissão: aprova, sem votos discordantes,
o parecer do Relator.
Pelo Senador Aloysio Chues:
Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1978, que "acrescenta novo
item ao parágrafo 3• do artigo lO da Lei n' 5.890, de 8 de junho de
1973, que altera a legislação da previdência social c dá outras
providências". Parecer: favorável ao projeto. Em discussão o
parecer, a presidência concede vista do projeto ao Sr. Senador
Moacyr Dalla.
Pelo Senador Humberto Lucena:
I) Projeto de Lei do Senado n' 159, de 1976-Complcmcntar,
que "introduz modificações na Lei Complementar n' 26, de 11 de
setembro de 1975". Parecer: favorável ao projeto, na forma do
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça.
Em discussão o parecer, a presidência concede vista do projeto ao
Sr. Senador Jutahy Magalhães. 2) Projeto de Lei da Câmara no 74,
de 1978, que "dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos vigias e guardas de segurança". Parecer: contrário, por inconveniente. Conclusilo da Comissão: aprova, por unanimidade, o
parecer do Relator. 3) Projeto de Lei da Câmara n' 12, de 1979, que
"modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de I• de maio de 1943", Parecer:
por audiência da Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão da
Comissão: aprova o parecer do Relator, com voto "pelas
conclusões" do Sr. Senador Lenoir Vargas. 4) Projeto de Lei da
Cümaru n' 16, de 1979, que "dispõe sobre o exercício da profissão
de Meteorologista, c dá outrus providências". P~1reccr: favorável ao
projeto, com us Emendas de nos I e 2-CLS que oferece. Conclusão
da Comissão: aprova, por ununimidude, o parecer do Relator.

·~

,:1

lliÃRJO DO COSGRESSO ~.-\CIO:\'AI.(St(l\f'lll)

Por solicitaçllo do Relator, Senador Franco Montoro, a pn~si· para a próxima quintn-feirn, dia 17, quundo entilo apresentará aos
dência determina o adiamento da apreciação do seu parecer sobre o Srs. Membros du Comissão umu relação completa de todos os
Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1979, que "acrescenta dispositivo projetas cm trumituçilo na Casa, dispondo sobre o assunto.
à Comolidaç.lo das Leis do Trabalho",
Sem votos discordantes a Comissão acolhe a decisão da presi·
A seguir, o Sr. Senador Franco Montoro propõe que tenham dcnciu c, por sua determinação, fica adiada a apreciação dos
tramitaç.lo conjunta todos os projetas cm andamento no Senado, pareceres dos Relatores, Srs. Senadores Aloysio Chaves c Franco
·~uc visem alterar dispositivos das Leis que instituíram o PIS c o
Montoro, sobre os seguintes projetas: Projeto de Lei do Senado
?ASEP. Discutem a proposta os Srs. Senadores Aloysio Chaves, n• 242, de 1977-Complcmcntar; c, Projeto de Lei do Senado n• 139,
Humberto Lucena, Moacyr Dalla c o seu autor, Senador Franco de 1978-Complcmentar.
Montoro, todos unânimes ao seu pensamento.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu
A presidência encerra a discussilo c declara que a votação da Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que'
proposta formulada pelo Sr. Senador Franco Montoro ficará adiada lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
'
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LIDUANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Lldor
Jarbos Pauarinho

Vlce-Uder••
Presidenta

3•-S.cretárlo

Aloy~o Chave1

lui1 Viana (ARENA- 8A)

Lourival Baptista (ARENA- SE)

JoM Uns
Ad.rbal Juremo
Lomanto Júnior
Moocyr Dolla

Murilo Badaró
Saldanha Deni

Nilo Coelho (ARENA - PE)

.t•-Secr•tárlo
LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

2•· Vlc•·Preald•nte

Gastóa Ml.lller (ARENA- MT)

Uder
Paulo Bronard

Dinor1e Mariz (ARENA - RN)

Vlce-Liderea
Henrique Santillo

1• .. Secretário
Suplentea de S•cr•târloa

Humberto Lucena

Jorge IColume (ARENA - AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)
João SoiCO (ARENA - AM)
Panos Por1o (ARENA - SE)

Marcos Freire
Mouro Benovide1
Orutn Ouercio
Pedro Simon
Aoborto Saturnino

Alaxondro Cana (ARENA- MA)

2•-Seuetárlo
Gabriel Hermes (ARENA - PA)

COMISSOES
Oireton JoM Soares do Oli ...ira Filho
locah AroKO 11- Térreo
To~fon.1r 223-62« o-22.5-8505- Ramai5 193 o 257

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

Titulares

1. Mandat. Canelo
'2. Jo.e Lins
3. Jo6a 8osca
<4. Vicente Vualo

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAl- (COF)
(11 membro&)
COMPOSIÇÀO
Pretidente: Jene Freire
Vice·Prnidente: lotara Borboto

M08

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES
Chefor Claudio Carlos Rodrigues Costa
Local: AneKo U - Terroo
Telefone: 225-8505- Ramais 301 e 313

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1, Evondra Corr~ra
2. Agenar Maria
3. Mauro Bane'lidn

Anistenter Corlo1 Guilherme Fon.-co- Ramol676
Reuniõesr Terços-feiras, Os 10:00 horas
Local, Solo "Clovis Bavilocquo"- Ane•o l t - Romol623

COMISS~O OE AGRICULTURA- (CA)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titularas
I, Pano• P6rto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrouion
o4. JoW.lins

Vieira
Leite Chovu

Suplentes
ARENA
1. Jutohy Magalh6e1
2. Affonso Comarga
3. João Calmon
M08

1. Evelaüo Vieira
2. Leito Cho....s
3. JoUI Richa

COMPOSIÇÀO

Eveló~o

Vtc~Praüdent.r

1. Agenar Maria
2. Amoral PeiKoto

A~&htenler

S6nio Andrade Peixoto- Ramal 307
Reunlõetr Ouortas•felras, eh IOrOO horas
Locolr Sala "Ruy Barbo.a"- AneKO 11- Ramais 6'21 e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR)
(7 membros)

PI'Midenter Henrique de lo Rocque
l'·Vic~Prt~sidenter Aloy1io Cho.,.,
;z..V.c•Presidenter Hugo Ramos

1.
2.
3.
<4.

Itamar franco
lozaro Borbota
Adalberto Sena
Mauro Benevid11

1,
2.
3.
.C.

.5,
6.
7.
8.
9,

Henrique de la Rocque
Helvldio Nun11
Jot.e Sorney
Aloya:io Cha.....,,
Adtrbol Juramo
Murilo 8odoró
Moocyr Oollo
Amoral Furlon
Raimundo Parente

I. Hugo Ramal
2. Leite Cho.,.1
3. Lararo Borbo10
Nel10n Carneiro
5. Paulo Broasord
6, Franco Montara

..

2. João BoKo
3. Almir Pinto
.C. Milton Cabral
.5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

Auistente1 Mario Heleno a~no Brandão-· Ramal 30~
R11unioetr Quortot·feiro1, Os 10r00 hora\
local r Saio "Cinvi1 Bevilorquu''- Anuo ll- Ramoi62J

"

COMPOSIÇÀO
Pre1idonter llomar Franco
Vice·Pretidento: Roberto Saturnino
Titulare•

2. Tancreda Ne'lll
3. Oiruu CardnW'I

MOB
1, Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
J. Gilvan Rocha

COMISSAO OE ECONOMIA - (CE)
( 11 ~ombrot)

1, Lena ir Vargo1

M08
I. Cunha Limo

Suplente\
ARENA
I, JoM Guiomard
2. Torso Outra
J. Bendito Canola1
"'· Maacyr Dollo

Aui1tenter Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romal30ó
Reuni6es: Ouinta1·feiro1, os 1 0:00 horas
Local! Sala "Ruy Barbo1o" - Anexo 11 - Ramoit 62111 716

Titularas

COMPOSIÇÀO
Presidente r Mende1 Ca!KIIe
Vice·Pre1idenhlr Agenor Mario

1. JelUI Freire
2. João Boato
3. P01101 POrto
<4, Saldanha Cerzi
.5. Aflonso Comorga
6. Murila 8odoro
7. Benedito Ferreiro

COMISS~O OE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA- (CCJ)

(15 membros)

Pttiidenter

Titulares

I. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jose Lin1
Jene Freire
S. Milton Cobrai
6. Benedito Canelai
7. luiz ca~alconto

..

I. Roberto Soturn1na
ltorTim Franco

Morc01Ff11ire
P11J10 ~umorr

Suplenl11
ARENA
I. Hulvrdio Nun11
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferre1ro
"'· Vicente V~,~olo

MD8
I Jote R1<ho
2 Oro1111 Ouewo
J. Ton~11do N•vtn

Auhtenle1 Daniel Reli de Souza - Ra~J~al675
Reuni6n1 Ouarta1-felras, a. 10130 hora1
Local, Sala "RUy BorboUJ"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECUlTURA- (CECJ
(9 membrat)

1. Franco Montara
'2. Humberto Lucena
:1. Jaison Barreto

MDB
1. Nel.an Carneiro
2. Mortos Freire

Anis tente, Donifll Reis de Souza- Rama\675
Reuni6111 Quinta .. leiro•, eh 11100 hora•
local1 Sala "Clávis Bevilocquo"- Anexa 11- Ramal623

COMPOSIÇÀO

Pmic:Mnh11 Jolla Calmem
Vic•Prflidenhu Jutahy Magolh1H1
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Adalberto s.na
2. EvtláNa VIeira
3. Franco Montara

Aldst.n,., S6nla Andrade Peixoto- Ramal307
ReunlOII1 Qulntal-t.iro•, 0110100 horas
local1 Sala "Cô'tis Bevilócqua"- Anexa 11- Rornal 623

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF)
(17~n~mbrat)

1, Raimundo Porenhl
2, José Guiomard
3. Amon de Mella
4, Lo manto JUnior
5. AHonso Camargo
6, Vicente Vuolo
7, Alb.rto Silva
8, Amoral Furlan
9. Jorge Kolume
1O, Jutahy Magdlhflet
11, Mendes Canolt
1. Cunha Uma
2. Tancredo Nlm

1. Luiz Ca'f'Oicante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
~. Arnon d. Mello

I. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henriqut Santillo

Suplentn
ARENA
1. AHon..a Camargo
2, .lo4a Calmon
3. Jutahy Magalh611
MOI
I. Gilvan Rocha
2. Roberto Satumino

3. Robtrto SaN mino
... ,t.maral Pelaoto
5. Pfitro Simon
6. Moura Benevlde\

COMISSÀO Df REDAÇÃO - (CR)

1, lenoir Varga1
2. Helvldio NUn1111
3.
Freire
4. Moocyr Dallo
.5. He~rique dela Rocque
6. Alaysia Chov1111

J.,..

1.Gõ"""l1ocho
2. Honriquo Santillo
3. Jol10n larmo

I. JoM Richo

2. Adalberto Sena

A•li•tenll1 Cario• Guilherme FonMCa- Romal676
Rtunillc11 Quinta.. feiras, 01 10,30 horas
Local1 Sola "Ruy Barba$0"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

!' moo:'IHot)
COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 m•mbro•)

,....,._1 Dirceu Cardoto

v....Pmldontt.

Adolbono Sooa
COMPOSIÇÃO

Titulam

1. Tono Ovtra
2. Saldanha Den:l
3. Mendes Cana5e

Suploo...
AR! NA
1, Jalla Calmon
2. Murila ladoró
3. J... Samoy
MOa
1. Huoo Ramo•

Asli•t•nte, Mario lherezo Mctgalh6es Mona- Ramal1 :U
Reuni6e11 Qulnta..telrat, at 12JC)() hora•
Locah Sala "Cióvi1 Bevilác:qua"- An..o 11- Ramal 623

(13 tntmbro1)
COMPOSIÇÀO

Prelidenle1 Tai'IO Outra
1•-Vic•P,.Iidente1 Saldanha Dtn:l
2'·Yic .. Prt1idente1 Lomanto JUnlor

COMISSÃO DE lfGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS)
(9 membro•)

Suplentes
ARENA
1. Jutahy MogolhOe•
2. Raimundo Parente
3. Joaa Calmon
4. Benedha Canelo•

1, Lamanta JUnior

2. Almlr Pinta
3. Albe... Sil.o

Suplent.s
ARENA
I, Saldanha Dtrzi
2. JargeiCalume
3. Benedito Cantl01

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO Df RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

Titulares

TitulO rei

MOI

Aulthlnte, AntOnio CÕrlas de Nog~lra- Ramal673
Reunlllll1 Qulntos·f.lrol, a1 9130 hora•
Local1 Sola "Cióvi• Be'tilácqua"- Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÀO
Prtddent•, Helvidio Nunes
Vlc•Presldente, lenair Vargcn

Prelldente1 Gil•an Racho
Vice-Prelidente1 Henrique Sontillo

"'· .lcKa Guiomord

Auiat11nhl1 Ronoldo PacMco de Oliveira- Ramal306
Reuniltft1 Quartot-feiraa, asll.OO honll
Local, Antao "B" - Sala aa lodo do Gab. do Sr. Senador
Jo6o BaiCO - Ramal 484

1. Dirceu Caf'doto
2. ·Adalberto Seno

MDB
1. Paulo Brouard
2. Marc01 Frtlrt
3. Lároro 8orbo1a
... JoM Rlcho

COMISSÀO DE SAÚDE - (CS)
(7 membra1)
COMPOSIÇI.O

Pmidenhl1 Cunha Uma
Vlce-Pmident.1 TÕncrtdo Nrm
Suplenllll
ARENA
1. Saldanha Dtni
2. Henrique de La Roc.que
3. Jent Freire
4. Jas• Sarnty
S. Milton Cobrai
6.

6: Tancredo ""'""
Aui1tenhu AntOnio Carlos de Nogueira - Ramal 675
Reuni6111 Quorto.,feiras, as 11100 hora•
Locoh Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 1716

Prelident111 Arnon de Mel lo
Vic•Pre•iden!111 Alberto S~l'f'D

COMPOSIÇÃO

Titulares

MDB
1, Marco• Frei,.
2. Mauro Benevid11
3. Leite Choves

COMPOSIÇÃO

Titulares
MDB
1. Marco•Fnlrt
2. Gllvon Rocha

1. Paulo Bronard
2. NellDn Carneiro
3, 11arnor franco
.4. José RH:ha
5, Amoral PeiKOIO

COMISSÀO DE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 membro•)

Suplenhll
ARENA
1. José Uni
2, Arnon d• Mello
3. Jorge Kolume
4. Pt<lro Pfitro..lon

Jolla Calman
Tona Outra
Jutahy Magalhãt
Aloylio ChaYH
Aderbol Jurtma
JoséSomey

Maio dt' 1979

DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.<ill III

1H02 Quarra·ft'lra J6

Tltulor11
1. Tono Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha O.r~i
lomonlo JUnlor
S. Mendes Canale
Aderbol Juremo
7. Almlr P1'nto
8 . lenoir Vargol
9, Joil1 Sarney

..

16.

Suplenlll
ARENA
1, Aloyllo Chav.1
2. Pedro Pedroulan
3. Henrique dela Rocque
4. Jou11 Gulamord
5. luir Cavalcante
6.

Pm.ident11 Jorge IColume
Vice-Pmldente1 Mauro Benevid11
Titulares
1.
2.
3.
4,

Jorge Kalume
Lul1 Cavolcanl•
Murilo Badaró
Benedito ftrf11ira

Suplente•
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral furlon
3. Jo'* Guiomord
MDB

1. Moura S.mtvidts
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

I. Cunho Lima
2. Joiwn Barreto

AstistenN1 Cario• Guilherme FaniiCa- Romol676
Reunii1111 Quortos·leirol, a, 9130 hora1
locoh Sola 11Ruy Barba.a"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membro•)
COMPOSIÇI.O

Presidenfe1 Evondro Carreiro
Vice·Prelldenlllll Humberto Lucena
Sup1entu
ARENA
I, Raimundo Parente
I Aliamo CamorQo
2. f'ltt:l!o P•dron1on
2. H•mrique d• la Rocque
Bernordino Viana
3 Ad11rbol Jurnmo
-4. Alh11rto Silvo
Titulo111

-,.
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ll!ÁRIO DO CONGRESSO NACIO~AL (S.çio 11)

1979

1, Evandro Carreira

MOB
1, O.rétttl Ouírcla

2. Humberto Lucena

2. Evelós!o VIeira

B) SERVIÇO OE COMISSOESMISTAS, ESPECIAIS
EOE INQUERITO

Suplenlll

Titularei

U\113

ARENA

3. Lázaro Barboza

Anitltnftl 5anla Andrade Ptllloto- Romol307
AeuniOtll Qulnto ..fulrot, Ot 9!30 horas

1. S.ntdlto Ferreiro

1. Pauoa POrto

2. VIcente Vuolo
3. Pedro Ptdroulon

2. Lomanto Jllnlor

ComlnO.s Ttmporórlot

3. Alberto Sil'lo

Chtft1 Ruth dt Souza Caltro
Locol1 Ant~o 11- Térreo
Ttlefont1 225·8!10!1- Romol303
1) ComlnO•• Ttmporórlcn poro Projeto• do Congrmo Na·
cionol
2) Comlu6e1 Temporórloa poro Apre<ioçOo de Vetoa
3) Comlu6ea Etpecloil e de lnqu•rlto, e
•l ComlnOo Ml1ta do Projeto de lei Orcomentórlo {ort. 90
do Regimento Comum).

-i, Affon.a Comorgo

Locol1 Sala "Ruy Borboto"- Ant•o 11- Ramais 621 • 716
MOB
COMISSAO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES
E OBRASP08liCAS-(CT)
(7 mtmbrcn)

1, Evandro Carreiro
2. Lázaro Barbo~a
3. Orttltl Quírclo

1. Ltitt Chove~

:Z. Agtnor Mario

COMPOSIÇAO
Aui11enter Ronoldo Pacheco de Oliwiro - Ramal 306
Reunl6elr Terçat•ftlrol, à1 lOrOO horol
Locolr Sola "R~o~y &orbota"- Antxo 11- Ramolt 62.1• 716

Pre1ldenter &enedlto Ferreiro
Vlce•Pre•ldenter Vlcentelluolo

Ani111n111 de ComiuOIIr Harolda P1r1ira hrnondtt - Ro·
mol6741 Alf•u d• 0li'41ro- Ramal 67,., Cl1ide Mo rio B. F.
Cruz- Ramal !i9B, Mauro Lop11 d• 5o- Romal310, Leilo
IAiYOI F1m Casto - Ramal ~ 14.

SERVIÇO DE CO)IISSÕES pt:R.'-1.\NENTES
HOn!.RIO DAS REUNIÕES DAS CO.'HSSÕEó
i'!~!L\

IIO~.AS

TERÇA
c.T.

10:00

5/\Lf,S

O

i,::a

ASSISnN~r.

RUY DMnOSll
Rrunais-621 e 716

P~l~·!ANENTES

CC 1979

HORAS

QUARTA

CLOVIS

BBVIL~CQUll

ASSISTE.'.'TE

,\!:·::.:.;ao

Rar.tal - 623

CARLOS

c.s.P,c.

RUY ll<\RBOS!<
Ramais-62). e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SONIA

C.O.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

RONhLOO

10:30

c.s.

RUY DARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILIIERNE

11:00

C.L.S.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

HARIA
THEREZA

C.F.

GUILHERNE

s

A L AS

ASSISTENTE

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILHERME

c.c.J.

CLOVIS BEVIlACQUA MARIA
HELENA
Ramal - 623

~0:00

C.A.
10:30

Si\Lo\5
CL6VI5 DCV!L.~CCt:~\

RONALOO

Ramal - 623

09:30

QUINTA

09:30
C.li,R.

HORAS

00 St:NAOO FCOt:RhL

RUY DARBOSA
Ramail_-6 :!.L.lt

SONI,\
Ili_

C.E.

RUY BARBOSA
Rama1s-621 e 716

DANIEL

C.R.E,

RUY BARBOSA
Rarnais-621 e 716

ANTONIO
CARLOS

C.M.E.

ANEXO
•a•
Rarnal - 484

RONALOO

11:00

10:00

